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ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Congresul al XII-lea al P. C. R.

PUTERNICA AFIRMARE A SflUDAHTATR 
PARTIDULUI NOSTRU CU TRATE IURTELE 

PROGRESISTE CONTEMPORANE
Eveniment de primordială însem

nătate in istoria țării, a întregului 
popor, care a participat cu inima și 
cu gindul la dezbaterile forumului su
prem- al comuniștilor români și a sa
lutat cu bucurie și entuziasm hotă- 
rîrile adoptate, Congresul al XII-lea 
al P.C.R. a con
stituit, în același 
timp, obiectul u- 
nui viu interes in 
rindurile mișcă
rii comuniste și 
muncitorești in
ternaționale, al 
unei atenții dec
s' >ite a opiniei 
•publice de pretu
tindeni. Pe bună 
dreptate, s-a a- 
preciat că atît 
prin importanța 
problematicii in
terne, cit și prin 
analiza pătrun
zătoare, lucidă și 
realistă a proce
selor și tendințe
lor fundamentale ale contemporanei
tății, prin soluțiile novatoare, în
drăznețe și profund umaniste propu
se marilor probleme care se ridică 
în fața omenirii, prin spiritul de 
solidaritate cu toate forțele înaintate 
ale lumii, de angajare plenară în 
lupta pentru împlinirea aspirațiilor 
celor mai scumpe ale popoarelor — 
pacea, democrația, progresul — Con
gresul a depășit, sub aspectul im
portanței, cadrul național, inscriin- 
du-se ca un moment de largă 
rezonanță in ansamblul actualității 
internaționale.

Este o realitate pe care o demon
strează elocvent însăși prezența în 
sala Congresului a unui număr fără 
precedent de delegații de peste ho
tare. Se poate afirma că lucrările 
forumului comuniștilor români au 
ilustrat, in modul cel mai convingă
tor, amploarea excepțională a le
găturilor internaționale ale partidu
lui nostru, trăinicia relațiilor sale cu 
forțele politice înaintate ale contem
poraneității. Au participat, așa cum 
se știe, lă Congres, delegați și repre
zentanți a nu mai puțin de 162 de 
partide și organizații politice din 105 
țări, care au ținut să adreseze parti
dului și poporului nostru calde me
saje de salut și urări de succes, la 
■".estea adăugîndu-se numeroase me-

' și telegrame din partea altor 
„.Ude și organizații, care au dorit 

să-și exprime pe această cale solida
ritatea și simpatia.

Odată cu amploarea legăturilor 
Internaționale ale P.C.R., Congresul a 
ilustrat audiența și interesul de care 
se bucură politica partidului nostru. 
Este o realitate că această politică, în 
care se îmbină originalitatea soluțiilor 
creatoare în dezvoltarea construcției

socialiste cu principialitatea și con
secvența politicii externe, caracterul 
constructiv în abordarea marilor pro
bleme ale contemporaneității — pacea, 
dezarmarea, soluționarea pe cale paș
nică a conflictelor, dezvoltarea cola
borării și încrederii între popoare —

în prezența oaspeților de peste hotare, 
în mesajele adresate Congresului vedem o 
puternică manifestare a solidarității militante 
dintre partidele și organizațiile noastre, o 
expresie a dorinței comune de a întări conlu
crarea pe plan internațional în lupta pentru 
soluționarea problemelor complexe ale lumii de 
azi, în interesul progresului, destinderii și păcii.

NICOLAE CEAUȘESCU

se bucură de stimă, respect și largă 
apreciere.

în același timp, s-a vădit în mod 
deosebit înaltul prestigiu internațio
nal de care se bucură personalitatea 
proeminentă a secretarului general 
ai partidului, președintele republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, condu
cător revoluționar încercat și om po
litic de anvergură mondială, a 
cărui gîndire cutezătoare și neobo

sită activitate consacrate înfăptui
rii marilor idealuri ale omenirii i-au 
atras o unanimă prețuire și con
siderație pe toate meridianele.
„Personalitate proeminentă a lumii 
contemporane"; „militant revolu
ționar admirat și respectat"; „a-

părător dîrz al 
păcii, destinde
rii, independen
ței naționale și 
unității tuturor 
forțelor antiimpe- 
rialiste"; „promo
tor al dialogului 
pentru rezolvarea 
celor mai delicate 
și arzătoare pro
bleme internațio
nale"; „om po
litic a cărui neo
bosită activitate 
și nobilă pasiune 
revoluționară ii 
aduc admirația 
țărilor progresis
te și simpatia 
întregii lumi" — 

asemenea spicuiri din mesajele trans
mise Congresului sînt profund eloc
vente pentru autoritatea și prestigiul 
internațional al secretarului general 
al Partidului Comunist Român. A- 
ceastă autoritate și acest prestigiu se 
răsfrîng nemijlocit asupra întregului 
partid și întregului popor. Tocmai

(Continuare în pag. a Vl-a)

TIMIȘ : 
în acest cincinal, 

peste 3 000 produse 
noi

în perioada care a trecut din 
actualul cincinal, industria ju
dețului Timiș a pus la dispozi
ția economiei naționale peste 
3 000 de produse noi și moder
nizate, majoritatea realizate 
după proiecte și tehnologii ela
borate de specialiști din pro
ducție, cercetare și învățămîn- 
tul superior. Printre acestea se 
numără noi tipuri de poduri 
rulante și ma'carale, transpor
toare la sol pe pernă de aer, 
mașini și utilaje complexe des
tinate mecanizării lucrărilor în 
construcții, tractoare viticole, 
mașini de recoltat cînepă și 
mazăre, agregate de prelucrat 
prin electroeroziune, linii teh
nologice de uzinat ansamble 
de motoare electrice și de tre
filat sîrmă și motoare electrice 
cu consum energetic mai redus. 
De asemenea, au fost realizate 
aparate de sudat și de tăiere cu 
jet de plasmă a metalelor, in
stalații de uscat materiale cera
mice și de încălzire a apei cu 
ajutorul energiei solare, aparate 
electrice de măsură și control de 
uz general, elemente de tehnică 
de calcul și de automatizări 
electronice și altele. (Agerpres)

Grupul de șantiere 
montaje cazane 

„Vulcan" a îndeplinit 
planul cincinal

Ca urmare a realizării pre
vederilor de plan la toți indi
catorii pe întregul cincinal, 
grupul de șantiere montaje ca
zane „Vulcan" va realiza pînă 
la sfîrșitul cincinalului o pro
ducție suplimentară de 700 mi
lioane lei construcții-montaj, 100 
milioane lei producție secun
dară industrială și li) milioane 
lei valută export.

Foto : S. Cristianîntreprinderea de mașini grele-București : secția de turbine

ALBA IULIA. Pe locurile in care, cu 61 de ani în urmă, mulțimile au salutat „Unirea cea Mare", astăzi se înalță 
un nou și modern cartier de locuințe

STATUL NAȚIONAL UNITAR ROMAN - 
rodul voinței poporului de a trăi liber 

în vatra strămoșească
In fiecare an, la început de decembrie, cinstim unul dintre evenimen

tele incrustate cu slovă de aur in istoria patriei — Unirea Transilvaniei 
cu România — care a marcat făurirea statului național unitar. Il păstrează 
poporul român în sipetul cel mai de preț al sufletului său și-l sărbătorește 
cu venerație pentru că „Unirea cea mare" a fost rodul multor veacuri de 
trudă și luptă, pentru că intr-insa s-au înmănuncheat, precum fluviile 
într-o mare, ginduri și fapte — făclii fără de număr ale unui trecut 
multimilenar. Și, deopotrivă, pentru că 1 Decembrie 1918 a fost deschi
zător de făgaș nou și dătător de noi puteri în necontenitul nostru efort 
spre progres și civilizație.

...început de decembrie 1918. Din 
munții Maramureșului și pînă la 
malurile mării, din șesurile Bana
tului și pînă pe colinele Bucovinei, 
în cugete și-n inimi se înstăpinește, 
aducînd bucurie, o unică veste : la 
Alba Iulia, în cetatea care văzuse 
intrarea triumfală a lui Mihai Vitea
zul, supliciul lui Horea și Cloșca și 
întemnițarea lui Iancu, reprezentanții 
legitimi, liber aleși, ai milioanelor de 
români de peste Carpați, au procla
mat, în aprobarea entuziastă a peste 
o sută de mii de oameni, unirea 
pentru toate veacurile a Transilva
niei cu România. Sosise și pentru 
neamul românesc acea zi, îndelung 
așteptată, de „dreaptă sărbătoare"
— a unirii sale. .

Era intr-adevăr dreaptă acea zi. 
Dreaptă și legitimă, pentru că . se 
întemeia pe unitatea de neam a 
imensei majorități a locuitorilor 
acestor țări dacice; perițru, că iy- 
mânii erau oamenii pămîntului, 
trăind și muncind de milenii aici, 
înfrățiți cu dealurile și munții, cu 
văile și cimpiile ; pentru că, așezîn- 
du-se alături de ei în decursul se
colelor alte neamuri, rămăseseră cei 
mai numeroși, întrecind cu mult 
celelalte naționalități conlocuitoare 
la un loc ; pentru că, izvorîți dintr-o 
fintină, vorbeau una și aceeași lim
bă, păstrind neschimbată prin vre
me pecetea latinității.

Dreaptă și legitimă, pentru că in
tre Transilvania și celelalte țări ro
mânești surori se statorniciseră
— mereu mai strinse, mereu mai 
ample — legături politice, economice 
și culturale. Munții n-au fost nici- 
cind o barieră, ci o punte de legă
tură, o coloană vertebrală a spațiu
lui românesc. Voievozi și cărturari, 
ori numai oameni de rind, trecind 
dintr-o parte în alta a Carpaților, 
se simțeau oriunde printre ai lor, in 
țara lor, iar evenimente petrecute

într-o țară găseau răsunet adînc în 
suflete și-n inimi în celelalte țări 
românești, erau trăite într-un cuget 
și o simțire de toți românii. înfăp
tuiri istorice de seamă purtau am-

61 DE ANI DE LA 
UNIREA TRANSILVANIEI 

CU ROMÂNIA

prenta contribuției comune, se re
alizaseră prin lupta și jertfa româ
nilor din toate cele trei provincii, 
de n-ar fi să ne gîndim decit la re
voluția pașoptistă, Unirea Principa
telor ori eroicul Război de Inde
pendență. . ..

Dreaptă și legitimă, pentru că îm
plinea o năzuință străveche — ca 
toți românii „una să fie". Iar greu
tățile drumului spre înfăptuirea 
idealului nu i-ău biruit, ci, dimpo
trivă, le-au întărit cugetele, le-au

oțelit brațele, le-au Înaripat visele, 
au făcut ca încrederea în apropie
rea ceasului de biruință să se înstă- 
pînească mai adînc, să trăiască me
reu mai vie în suflete și conștiințe.

în acel sfîrșit de an 1918, cînd va
lurile revoltei popoarelor asuprite fă
cuseră să se sfarme sceptre și tro
nuri, să se. destrame anacronice im
perii, create și menținute prin forță 
și opresiune, s-au creat condiții șl 
pentru împlinirea idealului de secole 
al poporului român. Pe întregul cu
prins al Transilvaniei s-a declanșat, 
sfărîmînd vechile structuri, mișcarea 
de masă revoluționară. Au fost în
lăturate autoritățile habsburgice, or
gane noi, alese în chip democratic, 
preluînd sarcinile administrative ; 
sub flamuri roșii, larg desfășurate, 
demonstrează masele muncitorești 
de la orașe ; revolte țărănești se 
aprind la sate ; ostașii garnizoanelor 
se răzvrătesc.

Voința de unire a poporului s-a 
auzit mai răspicat atunci decît ori- 
cind. prin glasul unanim al celor 
1 228 de delegați ai milioanelor de 
români ardeleni, învestiți în cadrul 
unor însuflețite' adunări ale obștii 
românilor din orașele și satele Tran
silvaniei cu mandatul expres de a 
susține „din toată inima" și de a 
vota numai și numai pentru unire ; 
prin ovațiile și uralele celor -peste o 
sută dă mii de participant! la Adu
narea de la Alba Iulia veniți aici ca

Silviu ACHIM

---------Chezaș de zbor înalt pe plai de Românie ----------- 
E Ceaușescu - comunist de omenie
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In inimi ne-a rămas vibrant CUVÎNTUL 
ROSTIT DE SECRETARUL GENERAL, 
Ce-nsuflețește ne-nfricat avîntul
Și zborul către mîine, triumfal. 
E spusa clară, zisă bărbătește, 
Prin ea întreg partidul glăsuiește.

Noi, neclintiți, aici, la datorie, 
Prin muncă temelii am ctitorit. 
Cu mina pe lopată și mistrie 
Și pentru asta nu am ostenit.
Am pus alături munca mea și-a ta, 
La alții milă n-am cerșit cumva.

De-aceea țara ni-i înfloritoare, 
O țară demnă într-al ei hotar, 
In ochi purtăm luminile din soare 
Și visul — strălucire de cleștar.
Cu toți simțim puterea lui de viață 
Stind azi cu viitorul față-n față.

Și prin CUVINT pornește o chemare, 
De-a ne uni in ginduri și in fapte, 
Să fie țara cea mai mindră floare, 
Și roadele să fie mai bogate.
In fiecare slovă din CUVINT 
Simți grija pentru oameni fremătind.

Ni-e drumul clar în față, partidul ni-l arată, 
PROGRAM Șl DIRECTIVE în inimi se unesc, 
întreaga națiune e astăzi angajată, 
In pace și frăție noi aripe ne cresc. 
Chezaș de zbor înalt pe plai de Românie 
E CEAUȘESCU — comunist de omenie.

Viorel COZMA
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„Ora mea de au
diență la tovarășul 
Secretar General e 
devreme, în fruntea 
dimineții, cam pe. la 
patru, așa, dacă nu 
chiar mai înainte! Pen
tru că eu, cum des
prind geană de geană, 
cînd încep să mă gîn- 
desc la ce am de fă
cut în ziua respectivă, 
mă și prezint în audi
ență la Dumnealui și 
încep să-i spun și gîn- 
durile mele, si planu
rile mele, și greutăți
le de care mă tem că 
mă voi lovi, și îndoie
lile pe care le am, dar 
și ce știu eu că tre
buie neapărat să fac. 
Si apoi, dacă mă an
gajez în fata Dum
nealui, iar Dumnealui 
îmi dă și sfaturi cum 
trebuie să procedez, 
apoi fac ; sînt sigur 
că fac ! Și pornesc cu 
gînd bun la treabă".

Metafora vechiului 
meu prieten, brigadier 
într-o cooperativă 
Bărăgan, metaforă 
care o folosește 
deosebită plăcere, 
pe-o vorbă care-și 
in adîncimi înțelepciu
nea ei, este, aș îndrăz
ni să spun, numai pe 
jumătate o figură de 
stil. Adică, este nu
mai în măsura faptu
lui că folosește sim
boluri în locul 
fapt autentic, 
dacă ne gîndim la ea 
din alt punct de ve
dere, din punctul de 
vedere al marelui a- 
devăr sufletesc conți
nut. al stimei și în
crederii profunde pe 
care le nutresc toți ce
tățenii patriei, atunci 
nu mai e vorba de o 
figură de stil, ci de co
municarea perpetuă, 
de fluxul continuu de 
ginduri, idei, planuri

și idealuri care s-a 
stabilit — în practica 
vieții s-a stabilit — 
între poporul acestei 
țări și Secretarul Ge
neral al partidului.

Vorbeam, cîndva, cu 
unul dintre metalur- 
giștii vechi ai între
prinderii din Medgidia 
despre ce mai era de 
făcut în sectoarele 
calde, despre niște 
idei noi care nu prea

l-am întîlnit din nou 
și, ca de obicei în con
vorbirile noastre, pla
nurile lui, gindurile 
lui în legătură cu uzi
na începură să se eta
leze. Odată cu argu
mentele, printre care 
cel mai concludent 
era : „Așa cum ne-a 
spus tovarășul Secre
tar General..." „Cind?“ 
l-am întrehat. și răs
punsul a venit prompt:

nă, au fost consfinți
te printr-o consecven
tă politică de lucru în 
mijlocul tării, al ma
selor, al muncitori
mii !

Din acest punct de 
vedere, ora de audien
tă la Secretarul Gene
ral în faptul zilei, a- 
tunci cînd fiecare din
tre noi ne gîndim la 
ceea ce avem de făcut 
mai bun și mai trainic,

zi- 
om

din 
pe 
cu 
ca 

are

unui 
Dar,

Cu țara în gînd, 

în gînd cu țara

mun- 
oră, 
mai

însemnați de Corneliu LEU
prindeau, despre unele 
inițiative pentru care 
căuta argumente, și, 
la un moment dat, el 
chiar l-a găsit pe cel ' 
mai important : „Păi 
nu ne-a spus și tova
rășul Secretar General 
la consfătuire ?“... în- 
tr-adevăr, recent avu
sese loc o consfătuire 
în cadrul căreia se 
abordaseră probleme
le domeniului respec
tiv și l-am întrebat 
pe frămintatul meu 
partener de discuție : 
„Ai luat parte la cons
fătuire ?“... Spre sur
prinderea mea, mi-a 
răspuns negativ : Nu... 
pentru ca să adauge: 
„N-am fost ; dar ce, 
trebuia neapărat să 
fiu acolo ? Cînd a spus 
lucrurile acelea. pe 
care le-am citit in 
ziare, nu le-a spus 
pentru noi ?!... Nouă 
ni le-a spus, noi le 
punem în practică !“...

în vara aceasta

„Cînd a fost aici ; cînd 
ne-a vizitat fabrica și 
am vorbit despre per
spectivele ei de viitor".

Va să zică, în am
bele situații, și atunci 
cînd de la tribuna ți
nui forum național, și 
atunci cînd direct, 
ochi în ochi și suflet 
lingă suflet, Secreta
rul General al parti
dului rostește cuvinte 
de îndrumare, acest 
muncitor vechi, care 
s-a ridicat și s-a de- 
săvîrșit odată cu in
dustria orașului său, 
are în egală măsură 
sentimentul comuni
cării nemijlocite cu 
marele om politic ce 
se află la cîrma țării. 
Și cum să n-o aibă, 
dacă acest climat al 
legăturii perpetue și 
nemijlocite. această 
conștiință a comuni
cării permanente, a- 
ceastă stare funciară 
de dialog, consfătuire, 
decizie luată împreu-

la ceea ce are țara 
realizat, la obolul 
care vrem personal 
ni-l aducem,

de 
pe 
să 
nu 

mai este o simplă me
taforă, ci cuprinde în 
ea substanța unui ade
văr pe care-1 pot con
firma milioane de oa
meni. Un mare 
esențial adevăr. 
vărul stenic al 
noastre.

Pentru că, în 
dimineții, atunci cind 
se nasc cele mai teme
rare planuri, de la cine 
altul să aștepți sfat 
mai bun și mai sigur, 
îndemn mai 
încurajare mai mobi
lizatoare 7 în 
dimineții, 
exact ce-ți mai trebuie 
față de ieri pentru ca 
să ajungi pe treapta 
zilei de miine, cind 
ești mai limpede si 
mai lucid decît ori- 
cînd, la cine altul să 
te duci decît la cel 
care reprezintă luci-

și
Ade- 

zilelor

faptul

curat.

faptul 
cînd știi

ditatea militantă 
partidului nostru ?

Ora din fruntea 
Iei, cum zicea acel
de duh și de înțelep
ciune. ora cînd sub 
fruntea noastră se tre
zesc inițiativele în 
forme mai concrete 
decît cu o zi în urmă, 
ora cînd ceea ce ieri 
era doar gînd. astăzi 
devine plan, ora cînd 
totul îți este atit de 
limpede încit vezi de
parte, departe, ca de 
pe un vîrf de 
te!... La această 
cînd sîntem cei
temerari și cei mai 
siguri pe forțele noas
tre, la această oră de 
deplinătate conștientă 
a ființei noastre, 
ne avem fiecare 
diența ACOLO !... 
dică acolo unde 
hotărăsc destinele 
rii și unde ne dorim 
adus tot prinosul pen
tru desăvîrșirea ei.

Este marele și per
manentul 
poporului cu înțelep
tul său conducător. 
Cel la care intrăm cu 
gindurile curate 
dimineții noastre 
spunem cum am 
să fie tara mai puter
nică, mai frumoasă, 
mai dreaptă.

Așa cum a reînceput 
prin realegerea din 
douăzeci și trei noiem
brie.

în istoria tării, ziua 
de douăzeci și trei 
noiembrie, cînd mare
le forum al comuniș
tilor. exprimînd voin
ța fierbinte 
națiuni, l-a 
tovarășul 
Ceaușescu 
partidului, 
valență cu 
eveniment politic.

noi 
au- 
A- 
se 

tă-

dialog al

conducător.

ale
Și-i 

vrea

a întregii 
reales pe 

Nicolae 
în fruntea 
este echi- 
un mare

(Continuare in pag. a IV-a)

GHEORGHE SPIRIDON : „Arad, 1918"

Bogatele tradiții ale școlii 
medicale ieșene

O fericită coincidență face ca ani
versarea a 100 de ani de învățămint 
superior medical la Iași să aibă loc 
în atmosfera de efervescență spiri
tuală și intensă emulație creatoare 
generată de lucrările Congresului al 
XII-lea al Partidului Comunist 
Român, de documentele programati
ce adoptate, care proiectează în vii
tor drumul mereu ascendent al 
României socialiste spre progres și 
bunăstare. In acest context, evocarea 
evenimentelor și oamenilor care au 
marcat începuturile centenarului de 
existență a școlii medicale ieșene, 
rememorarea împlinirilor din anii 
socialismului își găsesc o firească și 
necesară completare cu analiza per
tinentă și de înaltă răspundere poli
tică, socială, profesională a obiecti
velor de perspectivă, ce vizează per
fecționarea conținutului pregătirii de 
specialitate, ridicarea nivelului ideo
logic, îmbogățirea profilului moral al 
noilor generații de studenți, viitori 
medici și farmaciști.

Institutul de medicină și farmacie 
din Iași a fost, pină în 1944. o facul
tate a Universității ieșene. El era 
produsul elanurilor generoase ale 
intelectualilor progresiști ai Iașiului, 
unde activa o Societate de medici si 
naturaliști, instituție care a consti
tuit, de fapt, premisele înființării fa
cultății. Ideea înființării la Iași a in- 
vățămîntului de medicină a fost în
corporată în Decretul lui Al. I. Cuza, 
din 1860, privind constituirea Uni
versității din fosta capitală molda
vă, dar, d« drept. Facultatea de

medicină a luat ființă la 1 decembrie 
1879, cînd au fost numiți primii doi 
profesori pentru primii 14 studenti. 
In decursul timpului, cu toate vicisi
tudinile provocate de autoritățile 
vremii, facultatea s-a afirmat vi
guros, între personalitățile și dome
niile sale de reputație națională și 
internațională situindu-se școala lui 
C. I. Parhon de neurologie, psihiatrie 
și endocrinologie, școala de anatomie 
și chirurgie a lui Grigore T. Popa și 
N. Hortolomei, școala de microbiolo- 
gie, parazitologie și igienă a lui 
A. Slătineanu, N. Leon și M. Ciucă, 
sau școala de medicină internă și 
cardiologie a lui G. Riegler si 
I. Enescu. Reputați profesori ai me
dicinii ieșene — aceștia și alții — au 
promovat ideea ancorării totale a 
învățămîntului medical în realitățile 
ocrotirii sănătății populației și au des
chis căi noi în cercetarea medicală 
originală. Mulți dintre ei s-au relevat 
ca neobosiți militanți pentru progres 
social, iar generațiile care au absol
vit facultatea și apoi institutul adu- 
cînd remarcabile contribuții la dez
voltarea și afirmarea medicinii ro
mânești.

Anii socialismului au determinat 
și în instituția noastră, ca de altfel 
în toate așezămintele românești da

Prof. dr. Gh. SCRIPCARU 
rectorul Institutului de medicină 
și farmacie din lași

(Continuare in pag. a Il-a)
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SE ÎNFĂPTUIEȘTE CU CONSECVENTĂ

PROGRAMUL DE CREȘTERE 4 NIVELULUI^ DE TRA[ 

In actualul cincinal

începînd de astăzi, 1 decembrie 1979

Oamenii muncii din industria 
confecțiilor beneficiază de majorarea 

retribuțiilor din etapa a doua
în dinamica dezvoltării economiei 

naționale, producția confecțiilor s-a 
înscris , cu ritmuri superioare de dez
voltare, aducînd o contribuție im
portantă la buna aprovizionare a 
populației cu mărfuri tot mai bune, 
mai variate, mai frumoase. In Ra
portul la Congresul al XH-lea al 
partidului se arată că industria bu
nurilor de consum va înregistra în 
acest cincinal o creștere a produc
ției cu circa 60 la sută. Este demn 
de remarcat faptul că sporirea can
titativă a producției de confecții are 
la bază ți intrarea în funcțiune a 
noi întreprinderi moderne. Numai în 
ultimii ani au fost construite unități 
cu acest profil la Baia Mare, Mo- 
reni, Scornicești, Reșița, Baia de 
Arieș, Vulcan, urmînd ca, pînă la 
sfîrșitul anului, să înceapă să pro
ducă și noile întreprinderi de la Tul- 
cea și Suceava. Aceasta înseamnă 
crearea de noi locuri de muncă pen
tru femei, îndeosebi în centre și 
zone în care există forță de muncă 
feminină disponibilă.

în prezent, în întreprinderile de 
confecții lucrează circa 137 000 de 
oameni al muncii, dintre care 80 la 
sută femei. Gradul de înzestrare 
tehnică a întreprinderilor este pus 
în valoare de hărnicia și priceperea 
colectivelor de muncă, bunul gust și 
fantezia lor, care au creat produse
lor românești , o; bună faimă pe piața 
mondială.

în cadrul prevederilor din Progra
mul de ridicare a nivelului de trai 
al oamenilor muncii în cincinalul ac
tual, acest puternic eșalon de pro
ducători de bunuri de consum a be
neficiat printre primii de majorarea 
retribuțiilor în prima etapă, chiar de 
la 1 iulie 1977. Și iată că, începînd 
de astăzi, 1 decembrie, retribuțiile 
tarifare ale celor 137 000 de oameni ai 
muncii din unitățile de confecții vor 
■pori, conform prevederilor, din etapa 
* doua, cu încă 13,6 la sută. In acest 
fel, pînă la sfîrșitul cincinalului, re
tribuția tarifară netă va crește cu 
32,9 ia sută, față de 1975. Semnifi
cativ este, în acest sens, faptul că 
retribuția medie netă în cadrul Cen
tralei industriei confecțiilor, care a 
crescut de la 1416 lei în 1975, la 
1 734 lei în 1977, după majorarea în 
prima etapă, In urma aplicării 
sporirii prevăzute pentru etapa a 
doua va ajunge la 1 997 lei.

Ce înseamnă, practic, aceste ma
jorări 7 în cele ce urmează dăm 
cîteva exemple edificatoare. O mun
citoare confecțloneră — cea mai răs- 
plndită dintre meseriile exercitate în 
industria cu acest profil — înca
drată In categoria a 3-a, treapta a 
Il-a, care înainte de majorarea în pri
ma etapă avea 1 460 lei, a primit o re
tribuție mărită, la 1 iulie 1977, de 1 724 
lei; Începînd de azi, ea va avea o retri
buție netă de 2 009 lei. Deci, în nu-

Tragerea
Duminică, 2 decembrie 1979, Ad

ministrația de Stat Loto-Prono
sport organizează prima tragere 
Loto 2 din această lună. Pe baza 
cunoscutei formule tehnice — trei 
extrageri, în continuare, a cite 
patru numere fiecare, totalizînd 
12 numere din 75 — se atribuie au
toturisme „Dacia 1300“ și impor
tante cîștiguri în bani de valori

Bogatele tradiții ale școlii medicale ieșene
(Urmare din pag. I)

învățămînt și cultură din țară, un 
progres remarcabil, au creat condiții 
optime pentru integrarea învățămîn- 
tului cu cercetarea și asistenta me
dicală. Comparativ cu anul 1944, de 
la 14 laboratoare am ajuns astăzi lâ 
46, de la 25 000 de cărți în bibliotecă 
la 300 000 astăzi, de la 270 locuri în 
cămine la 2 200 astăzi, de la 70 ca
dre didactice la 520 astăzi. Circa 
40 milioane lei investiții în învăță- 
mîntul preclinic și 105 milioane lei 
în învățămîntul clinic, 43 milioane 
lei investiții pentru aparatură au 
format o puternică bază didactică 
pentru pregătirea studenților, pentru 
activitatea cadrelot didactice. Atenția 
deosebită pe care societatea socia
listă, conducerea partidului șl statu
lui o acordă formării cadrelor pentru 
țoate domeniile de activitate, pregă
tirii și educării a noi și noi promo
ții de specialiști s-a vădit și în spri
jinul pe care școala superioară de 
medicină din Iași l-a simțit din plin 
de-a lungul anilor. La rindul lor, 
cadrele didactice, absolvenții s-au 
străduit să contribuie, cu toată com
petența și pasiunea lor profesională, 
la creșterea calității asistenței medi

mai doi ani, din acest cincinal, ea 
beneficiază de un spor- de retribuție 
de 549 lei. La această creștere se 
adaugă sporul de vechime, să zicem 
de 7 la sută, ceea ce înseamnă o 
creștere de la 102 lei, la 141 lei, 
precum și sporul de 5 la sută, pro
venit din munca în acord, adică 
100 lei, față de 73 lei anterior. To
talul cîștigului în plus în acest cin
cinal se ridică la 615 lei. lin ajutor 
de maistru, funcție, de asemenea, 
des întîlnită în întreprinderi, înca
drat în categoria a 5-a, treapta a 
Il-a, avea înainte de majorare o 
retribuție netă de 1 622 lei. După 
prima etapă, el a încasat 1 897 lei, 
iar de la 1 decembrie va primi 
2 275 lei, deci un spor de 653 lei, 
rotunjit la 764 lei prin adaosul unui 
spor de vechime de 10 la sută și a 
sumei corespunzătoare unui procent 
de 7 la sută pentru munca în acord 
global. Interesantă de urmărit este 
și evoluția retribuției unui maistru. 
Presupunînd că acesta este încadrat 
la gradația a 3-a, clasa 20, el pri
mea, înainte de 1 iulie 1977, o re
tribuție netă de 1 920 lei ; după 
această dată, beneficiind de majo
rarea procentuală prevăzută, pre
cum și de o clasă In plus, deci co
respunzătoare clasei 21, el a primit 
2 310 lei. După aplicarea majorării, 
în a doua etapă, maistrul respectiv 
va încasa o retribuție tarifară netă 
de 2 560 lei, cu 640 lei mai mult 
decîț înainte de aplicarea prevede
rilor din Programul de ridicare a 
nivelului de trai al oamenilor mun
cii în acest cincinal. Dacă la suma 
de mai sus adăugăm și un spor de 
vechime de 7 la sută și 5 la sută 
acord global, rezultă că respectivul 
maistru beneficiază de 717 lei mai 
mult decît primea înainte de 1 iu
lie 1977. De o mărire însemnată a 
retribuției se vor bucura și cadrele 
inginerești. De pildă, un inginer în
cadrat la gradația a IV-a, clasa 23, 
va primi, începînd de astăzi, o re
tribuție tarifară netă în valoare de 
2 780 lei, față de 2 520 lei, la 1 iu
lie 1977 și 2 179 lei Înainte de această 
dată, în total cu 601 lei mai mult.

Sînt creșteri substanțiale, care re
flectă grija permanentă a partidului 
și statului nostru pentru bunăstarea 
tuturor categoriilor de oameni ai 
muncii. Ele sînt primite de oamenii 
muncii din Industria confecțiilor 
cu multă bucurie, cu recunoștință 
vie pentru consecvența cu care parti
dul nostru, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu urmăresc înfăp
tuirea integrală a prevederilor din 
Programul de ridicare a nivelului 
de trai în perioada 19761-1980, al 
cărui țel este acela al prosperității 
întregului popor, al ridicării con
tinue a calității vieții.

Rodica ȘERBAN

LOTO 2
variabile și fixe. Participarea se 
face pe bilete de 10 lei, completate 
cu o variantă achitată sută 'la sută 
sau cu patru variante achitate în 
cotă de 25 la sută; indiferent de 
cota jucată, fiecare bilet are drept 
de cîștiguri la toate extragerile. 
Sîmbătă, 1 decembrie a.c., este ulti
ma zi pentru procurarea biletelor.

cale a populației, la dezvoltarea re
țelei sanitare.

în învățămîntul medical a instrui 
studenții înseamnă a-i adapta la ce
rințele sanitare viitoare ale societății 
noastre. Pentru aceasta, studentul 
este repartizat să lucreze în toate 
tipurile de unități sanitare, inclusiv 
rurale, care au devenit adevărate 
baze integrate de învățămînt medical 
și ocrotire sanitară. Pe lingă activi
tatea instructiv-educativă, care con
centrează întreaga capacitate și com
petență a cadrelor didactice, colecti
vul institutului nostru efectuează o 
cercetare științifică legată direct de 
cerințele ocrotirii sănătății publice, 
materializată în elaborarea de noi 
metode de diagnostic și tratament, 
obținerea de noi medicamente de 
sinteză în cadrul laboratoarelor șl al 
microproducției, de multiple Inovații 
și invenții, rezultate ale unei munci 
de cercetare pe bază de contract cu' 
unități productive sau cu Organizația 
Mondială a Sănătății și a integrării 
tot mai strînse cu rețeaua sanitară.

Așa cum spuneam mai înainte, 
aniversarea centenarului institutului 
nostru nu este numai un prilej de 
evocare a valoroaselor sale tradiții 
de cultură, ci și un prilej de mare 
satisfacție și mîndrie patriotică pen

Primele iile după Congres, primele măsuri 

politico-organizatorice în spiritul 
hotârîrilor Congresului

FAPTUL•
DIVERS

Colectivul combinatului bucureștean 
de industrializare a lemnului a trăit 
și el, asemeni întregii țări, eveni
mentul deosebit pe care l-a repre
zentat Congresul al XII-lea al parti
dului. Ca o expresie a acestei parti
cipări. în zilele desfășurării lucrări
lor a fost realizat angajamentul asu
mat în cinstea marelui forum, C.I.L. 
Pipera livrind peste plan produse de 
aproape 1 100 000 lei, ceea ce a con
tribuit la obținerea unei producții 
suplimentare de 22 milioane lei din 
angajamentul de 26 milioane pe în
tregul an. De asemenea, în zilele ce 
au urmat, gazeta de perete centrală, 
apărută într-o ediție specială care sin
tetizează obiectivele de maximă actua
litate, a lansat chemarea : „Pentru în
făptuirea sarcinilor Congresului, să 
asigurăm o productivitate cît mai 
înaltă, o calitate ireproșabilă a pro
duselor, aplicînd soluțiile oferi
te de tehnica modernă !“. De men
ționat că nu este vorba de afișarea 
unei simple lozinci, gazeta aducînd 
în atenția colectivului părerile auto
rizate a numeroși muncitori, ingi
neri, tehnicieni cu privire la ceea 
ce trebuie făcut concret, zi de .zi, 
pentru ridicarea calității întregii ac
tivități economice, pentru încheierea 
anului curent cu angajamentele în
deplinite și depășite, pentru pregă
tirea temeinică a producției anului 
viitor.

— Sîntem o mare unitate produ
cătoare de mobilă și produse din 
lemn pentru piața internă și pentru 
export — ne spune tovarășa Marile- 
na Lazăr, secretară a comitetului de 
partid. Nu ne putem declara mulțu
miți doar cu faptul că fiecare om 
este stăpînit de acest sentiment de 
mîndrie. Mîndria naște și îndatoriri. 
Tocmai de aceea ne străduim să fa
cem înțeles pe deplin, pentru fiecare 
membru al colectivului, faptul că 
obiectivele stabilite in documentele 
programatice adoptate — aplicate la 
specificul activității noastre — nu se 
realizează spontan, de la sine, prin 
declarații de intenții, prin lozinci. 
Din cuvintarea secretarului general 
al partidului, rostită la încheierea 
Congresului, am reținut și noi. orga
nele nou alese, și comuniștii, asemeni 
tuturor oamenilor muncii, că după 
adeziunea deplină la documentele 
adoptate a venit rindul faptelor con
crete, că decisive sint acum eforturi
le fiecăruia, acțiunea, munca. Este 
vorba de un proces serios de anali
zare a activității, de chibzuință’ ma
tură asupra a ceea ce trebuie între
prins, de elaborarea inalt responsabi
lă a măsurilor de perspectivă pentru 
tndeplinirea sarcinilor complexe care 
se pun, pentru înfăptuirea a tot ceea 
ce s-a hotărit.

Am putut să ne convingem că or
ganizația de partid de aici, în ca
drul măsurilor inițiate, acordă o a- 
tenție deosebită adaptării operative a

Sezon de cură balneară pe litoral

în cunoscutele stațiuni Eforie 
Nord și Mangalia sosesc în această 
perioadă numeroși turiști din țară 
și de peste hotare pentru a-și trata 
afecțiuni ale aparatului locomotor, 
reumatismele cronice, afecțiuni or
topedice, stări postoperatorii pe sis
temul osos, muscular și articular, 
afecțiuni ale sistemului nervos pe
riferic etc. Eficiența terapeutică a 
factorilor naturali pe care le asi
gură, la Eforie Nord, apa sărată 
a mării și a lacului Techirghiol, 
nămolul sapropelic din același lac 
este, după cum se știe, hotărîtoare 
pentru cura balneară. ■ tn vederea 
creșterii eficacității tratamentului 
complex de balneofizioterapie și re
cuperare, sanatoriul balnear din 
Eforie Nord aplică, la indicația me
dicului din stațiune, și tratamente 
cu „Boicil forte", „Pell-Amar", „Ge- 
rovital" și acupunctură, tratamente 
verificate și omologate de institute

tru cadrele didactice și studenți, un 
prilej de a-și exprima deplina apro
bare pentru realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în înalta funcție 
de secretar general al partidu
lui, in fruntea destinelor patriei 
noastre, ca și totala adeziune 
la documentele programatice adop
tate de Congres. Din realizarea 
integrală a obiectivelor trasate 
în documentele Congresului, In
stitutul de medicină și farmacie 
din Iași își face o datorie de onoare, 
un ghid de activitate zilnică. Vom 
acorda, în acest sens, o mai mare 
atenție, atît pe plan practic, cît si 
teoretic, realizării unui învățămînt 
activ, în care studentul, pe lingă ne
cesara informare, să participe la ac
tivități legate direct de ocrotirea să
nătății populației. Conturarea perso
nalității medicului într-o astfel do 
încorporare va reprezenta, în conti
nuare, o caracteristică a învâțămîn- 
tului medical ieșean. întregul nostru 
colectiv se va consacra șl pe mal de
parte, cu toată competența și pasiu
nea, integrării complexe a învăță- 
mîntului cu cercetarea și producția, 
formării medicilor care să înfăptu
iască înaltele Idealuri de progres ale 
poporului nostru, să contribuie la ri
dicarea calității vieții în societatea 
noastră socialistă. 

mijloacelor muncii politico-educa
tive la noile sarcini ale acestei 
etape, „startul" — ca să-l numim așa 
— fiind dat din mers, încă din timpul 
desfășurării lucrărilor Congresului. 
La „Colțurile presei" — organizate în 
toate fabricile din combinat, unde, 
pe stative speciale, se găsesc 
ziarele cu principalele documente 
adoptate — au loc, în continuare, în 
pauzele de lucru, discuții organizate 
de membrii birourilor organizațiilor 
de partid, de alți comuniști, despre 
principalele capitole și idei ale Ra
portului prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, despre conținutul 
Rezoluției și al celorlalte documen
te. Preluînd operativ inițiativa co
lectivului gazetei centrale de perete, 
toate celelalte 17 gazete de perete

la C.I.L. Pipera

din combinat — ca principale forme 
ale propagandei vizuale, și ea înnoi
tă — au apărut, la rîndul lor, în 
ediții speciale, susținînd prin exem
ple concrete, prin opinii judicioase, 
chemarea pentru o productivitate 
înaltă, pentru calitate superioară și 
generalizarea tehnicilor înaintate îtț 
producția de mobilier și a celorlalte 
produse din lemn. Totodată, sub 
același generic, stația de radioampli
ficare a început transmiterea zilnică 
a unui ciclu de anchete, menite să 
precizeze, prin cuvintuL muncitorilor, 
al specialiștilor din cele mai diversă 
locuri de muncă, modalitățile con
crete de acțiune pentru înfăptuirea 
planului pe acest an la toți indica
torii și pregătirea temeinică a pla
nului pe 1980.

In cadrul acestor prime acțiuni — 
întrucît însușirea spiritului, a orien
tărilor și cerințelor documentelor e- 
doptate de Congres va constitui o 
preocupare primordială a organizației 
de partid tn tntreaga perioadă ce 
urmează — delegații șl invitații la 
conferințele de partid din combinat, 
din sector, din municipiu, de la 
Congres sînt programați să aibă în- 
tîlniri cu activul de partid, prilej cu 
care se vor stabili și mai bine sarci
nile C.I.L. Pipera, așa cum se desprind 
ele din Raportul Comitetului Central 
al partidului, din Directive șl din 
documentele-program. In acest con
text, după cum ne preciza ing. Aurel 
Ivănescu, secretar adjunct al comi
tetului de partid, organizația de 
partid se străduiește să găsească 
modalități și forme noi, prin care să 
depășească stadiul propagandei pa
sive, să o facă dinamică, cu ecou tn 
conștiințe.

de cercetări specializate. O mare e- 
ficiență terapeutică au la Mangalia 
nămolul de turbă din lacul aflat in 
apropiere, apa mezotermală sulfu
roasă, hipotonă captată din izvoare
le de lingă stațiune. Pentru cei a- 
flați la cură balneară se asigură 
condiții de cazare în hoteluri, pen
tru deplasarea de la acestea la ba
zele de tratament existînd spații a- 
coperite și încălzite. Sînt create, 
totodată, diverse posibilități de a- 
grement.

Locuri Ia cele două stațiuni 
de pe litoral, precum și orice 
alte informații referitoare, la cura 
balneară în această perioadă se pot 
obține la toate agențiile și filialele 
oficiilor județene de turism, precum 
și de la comitetele sindicatelor din 
întreprinderi și instituții. în foto
grafie : hotelul de cură balneară 
Mangalia.

Stațiunea Sinaia, „peila Bucegilor”, s-a îmbogățit in ultimii ani cu noi edificii pentru turism și odihnă. In fo
tografie : hotelurile „Montana" și „Sinaia" - care prin calitățile funcționale și ale serviciilor prestate și-au 

cîștigat un bun renume în rîndul turiștilor români și străini

în spiritul orientărilor și criticilor 
formulate la Congres, al exigențelor 
cu privire la creșterea rolului 
conducător al fiecărei organizații 
de partid, comitetul de partid, 
adaptindu-și din mers planul de 
muncă pe ultima perioadă a anului 
Ia noile sarcini, a luat inițiativa 
bună de a include o analiză a pro
priului stil de muncă. Au existat, în 
legătură cu aceasta, păreri contra
dictorii, întrucît marea majoritate a 
membrilor comitetului fiind nou 
aleși, socoteau că „nu prea au ce 
analiza". Concluzia a fost totuși în 
sensul arătat : pentru a-și putea 
manifesta forța dinamizatoare, este 
bine, necesar ca și comitetul nou 
ales să analizeze, chiar după o pe
rioadă scurtă de activitate, in ce mă

sură reușește să cuprindă și să so
luționeze la timp diferitele sarcini, 
să repartizeze judicios forțele de 
care dispune și să exercite controlul 
cuvenit asupra modului de îndepli
nire a hotârîrilor pe care le-a 
adoptat.

Orientările Congresului au consti
tuit un stimulent pentru ca organi
zația de partid să pună un accent 
mai mare, să urmărească mai stă
ruitor promovarea în ritm susți
nut a progreselor științei și tehnicii 
în toate sectoarele combinatului. în 
acest sens, există, dealtfel, unele 
rezultate pozitive anterioare : prin fi
nalizarea unui studiu, efectuat de o 
comisie inițiată de comitetul de par
tid, s-a reușit modernizarea unui 
sector important cum este fabrica 
de PAL, obținîndu-se creșterea pro
ducției de plăci din așchii de lemn 
prin valorificarea superioară a de
șeurilor și rumegușului ; garniturile 
și piesele noi de mobilier realizate 
pe baza unor proiecte proprii — mo
dernizate atît ca linie, cît și ca ma
teriale și tehnică de execuție — vor 
reprezenta aproximativ 30 la sută 
din producția anului 1980 ; cu aju
torul centrului de calcul al centralei 
industriale se acționează in momen
tul de față pentru generalizarea lu

Obstacole pe șosele
O motoretă „Mobra“ 

circula pe o șosea de 
pe raza comunei' Să- 
liște-Sibiu. Pe șaua din 
spate, soția celui aflat 
la ghidon. La un mo
ment dat, motoreta 
s-a răsturnat. Grav ac
cidentată, soția n-a mai 
putut fi salvată.

Din cercetările în
treprinse la fața locu
lui rezultă că acciden
tul s-a produs din cau
za unei dire de ulei 
căzute de la motorul 
unei mașini’ defecte.

întîmplarea readuce 
In atenție pericolul 
grav pe care-1 pre
zintă tot felul de ob
stacole, aparent mă
runte, de pe partea 
carosabilă a drumuri
lor, care pun în peri

„Muntele" de rumeguș
încă din cincinalul 

trecut, Combinatul de 
prelucrare a lemnului 
și mobilă din Toplița 
a depozitat în albia 
Mureșului un munte 
de rumeguș. Cînd 
spunem „munte" nu 
exagerăm cu nimic, 
întrucît e vorba de 
vreo 15 000 de tone 1 
Rumegușul stă și acum 
nefolosit și se degra-

Plăcintele

Degeaba pui în aluat 
ouă și unt, zahăr și 
lapte, dacă nu ai și 
praf de copt. Plăcinta 
(sau prăjitura) nu 
crește pufoasă, ci se 
transformă într-un fel 
de pietroi. De la o vre
me însă gospodinele 
bucureștene caută, fără 
succes, praful de copt 
prin magazine. Parcă 

col siguranța traficu
lui. Cine a străbătut 
drumurile publice cu 
mașina, dacă ar face 
un inventar, oricît de 
sumar al acestor obsta
cole, din el n-ar putea 
lipsi : bolovani, bulgări 
de pămînt, cărămizi, 
curele de transmisie, 
anvelope, crengi, sticle, 
borcane, ambalaje de 
lemn sau carton. Exis
tența lor pe șosele spo
rește și mai mult pe
ricolul de accidente a- 
cum, in condiții de 
ploaie, ceață, mîzgă, 
lapoviță sau ninsoare...

Iată de ce acum, 
cind iarna bate la ușă 
cu fenomene meteoro
logice care îngreu
nează cursivitatea tra
ficului, este de da

dează. Valurile riului 
„ciupesc" mereu din 
acest munte și-l duc 
la vale, creînd neca
zuri beneficiarilor de 
apă din aval. Aceasta, 
întrucît rumegușul pă
trunde în prizele de 
apă, împiedicîndu-Ie 
buna funcționare. Și 
cîte nu s-ar putea face 
din acest rumeguș. In

nu se coc 
de explicații' 

ar cere praf stelar sau 
cine știe ce pulbere 
rară...

Ce se întîmplă cu 
praful de copt ? Furni
zorul — cooperativa 
„Chimica", are mari 
restanțe : în ultimul 
trimestru, acestea se 
ridică la 8 tone (din 
11 contractate). Este

crărilor informatice privind aprovi
zionarea tehnico-materială, reali
zarea producției, gestiunea materia
lelor, retribuția personalului munci
tor, ca și alte operații. Și căutările 
sînt tot mai intense, ele încadrîn- 
du-se în acțiunile organizate pe acest 
tărîm de Comitetul de partid al sec
torului 2 sub genericul „Viitorul în
cepe in fiecare zi".

O preocupare importantă o con
stituie și indrumarea mai apropiată, 
mai diferențiată a organizațiilor de 
bază, în care sens întreaga tematică 
a adunărilor generale din luna de
cembrie a fost circumscrisă sarcini
lor noi ale fiecărui sector și loc de 
muncă : de exemplu, încadrarea în 
consumurile specifice și reducerea 
prețului de cost — la organizația 
2 binale ; eficiența exportului de 
mobilă — la organizația 5 centrală ; 
calificarea tinerilor muncitori, întă
rirea ordinii și disciplinei — la or
ganizația 12 mobilă ; analiza muncii 
de propagandă și educație — la or
ganizația 7 atelier de cooperare.

Pentru încheierea acestor însem
nări, concludente ni. se par cuvintele 
tovarășului Gheorghe Popa, maistru 
principal și secretar al organizației 
de bază nr. 13 mobilă : „Dovada cea 
mai convingătoare că înțelegem 
orientările Congresului vor fi fap
tele noastre concrete de zi cu zi. Iată 
de ce membrii organizației noastre 
au hotărit, în adunarea generală care 
a avut loc chiar în aceste zile, un șir 
de importante măsuri politico-orga- 
nizatorice menite să asigure creș
terea eficienței economice a întregii 
noastre activități productive. Și mai 
important este că ele se îmbină cu 
o prețioasă inițiativă politică : cu- 
noscînd de pe acum planul de pro
ducție pe 1980 — pe an, trimestre și 
luni — ne-am propus ca, paralel cu 
sarcinile pe decembrie, să realizăm 
și sarcini din luna ianuarie, în așa 
fel ca produsele de mobilier, predate 
grupei II de sectoare, să fie finisate, 
montate și deci livrate către bene
ficiari începînd din primele zile ale 
anului viitor".

Ecoul sarcinilor stabilite de Con
gresul al XII-lea se amplifică în 
conștiințe, capătă întruchiparea fap
telor de zi cu zi. Organizația de 
partid, comuniștii sint forța motrice 
care dau impulsul spre progres.

Maria BABOIAN
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toria primăriilor, a di
recțiilor județene de 
drumuri și poduri de 
a controla și întreține 
în mod corespunzător 
căile de rulare a au
tovehiculelor. După 
cum, obligații revin și 
șoferilor, pe de o par
te — să nu mai arunce 
pe șosele tot felul de 
obiecte, să schimbe 
uleiul la marginea 
drumului sau să conti
nue să circule cu de
fecțiuni tehnice, iar 
pe de altă parte — a- 
tunci cînd întîlnesc a- 
semenea obstacole care 
constituie, realmente, 
pericole, să tragă un 
minut pe dreapta și să 
le înlăture. Este un 
act de răspundere ci
vică. (P. Petre).
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amestec cu niște lianți, 
el este bun pentru pa
nouri ușoare de con
strucție, se poate pre
lucra biochimic pentru 
a se obține drojdii fu
rajere și altele. Dar 
toate astea presupun 
spirit gospodăresc. N-o 
fi „depozitat" și el pe 
undeva prin apro
piere ? (Al. Plăieșu).

cu „praf
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"explicația dată de ser
viciul de resort din 
Direcția generală co
mercială a Capitalei. 
Fără îndoială, amintita 
cooperativă o fi avînd 
și ea, la rîndul ei, niș
te explicații de dat. Cu 
„praf de explicații" 
însă nu crește plăcin
ta. (R. Șerban)

I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

I

I
I
I I
I
I I

Vîntul pus
la... muncă I

IDespre isprava lui Mihai Ți- 
gănică s-a dus vestea nu numai 
în Ceamurlia de Sus, de unde 
este de fel, ci și în alte sate 
tulcene. Cine este Mihai Tigă- 
nică ? Este un sătean foarte 
priceput in ale lemnăriei și fie
răriei. Ce ispravă a făcut ? A 
făcut o roată mare, cu niște pa-, 
nouri mișcătoare în jurul unui 
ax. La cea mai mică adiere de 
vînt, roata se învîrte. In zilele j
cu vînt mai puternic, originala I 
'instalație meșterită de Țigănică : | 
poate să dezvolte o putere de... ■■ 
25 cai putere. La ce folosește ? 
La punerea în funcțiune a unui 
polizor și a unui ferăstrău de I 
tăiat lemne. Avantaje : elimină 
consumul de energie electrică, 
întrebat de unde i-a venit ■ 
ideea, Țigănică a răspuns 
la bătrînele mori de vînt.
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Cit mai sus!
Valeria Călin, Ecaterina 

nașe, Maria Toma, Florica 
bavă și Lenuța Zlotea sint 
două ori la înălțime. Mai întîi, 
pentru că munca lor se bucură 
de cea mai înaltă considerație, 
iar în al doilea rînd pentru că 
lucrează chiar la înălțime. Toa
te cinci sînt macaragite- la Ga
lați. Conduc macarale, unele de 
cite SO de tone, privindu-i „de 
sus", pe colegii lor care, la sol, 
prelucrează elicgle navale.

Să mai notăm că toate cele ij 
cinci tinere împlinesc în aceste j 
zile primul lor an de muncă p-’-- 
macarale. Multi înainte si... C ■, 
mai sus !

Arheologică
In timpul unor săpături pen

tru ridicarea de noi edificii in 
municipiul Iași, au ieșit la 
iveală bogate mărturii arheolo
gice. Intre acestea, se află 
vestigiile unor locuințe de mari, 
dimensiuni, precum și numeroa
se obiecte care atestă calitatea 
și gradul înalt de dezvoltare a 
meșteșugurilor pe teritoriul 
Moldovei medievale, tn mod 
deosebit rețin atenția teracote
le cu foarte frumoase și fante
ziste motive ornamentale, pre
cum și olăria de uz casnic.
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Petrufa nu mai 
pleacă

Toată primăvara și vara, ia
zurile comunei Gurahonț, jude- 

multe, : 
toam- 
semne 

I
I
I

prevestind răcoarea, le-a trenitll ■ 
sorocul să-și ia- zborul. Dat 'iată\\ . I 
că una dintre ele, cu aripabe-!; 1

I

tul Arad, au găzduit 
foarte multe berze. Cînd 
na și-a trimis primele

ca una aintre ele, cu aripa -be-« 
teagă, n-a mai putut să-și ur-fi 
meze destinul. Doi școlari —II 
frații Cornel și Dănuț Bara — 
au adus-o acasă s-o îngrijească.!; 
Au și botezat-o : Petruta. Acum)' 
— după cum ne asigură cores-: 
pondentul nostru voluntar Ale
xandru Herlău — Petruta se \ 
simte intre orătăniile ogrăzii ca 
la ea acasă. După toate semne
le, nici gînd, să mai plece. Să 
vedem ce va face la primăvară, 
cind i s-or întoarce suratele.

„Zîmbiți, 
vâ rog..."

Muzeul Unirii din Alba Iulia 
primește zilnic multi vizitatori. 
Unul dintre aceștia, C. Rădules- 
cu din Brăila, a uitat în muzeu, 
din neatenție, un aparat de foto
grafiat. Ajuns acasă, pe malu
rile Dunării, a expediat o seri-, 
soare-întrebare pe adresa con
ducerii Muzeului din Alba Iu
lia : „Nu cumva a găsit cineva 
un aparat de fotografiat... așa și 
așa ?“ După cîteva zile, a pri-i 
mit acasă un colet cu aparatul 
pierdut. Bucuros nevoie mare, 
brăileanul a trimis o nouă 
epistolă muzeului, însoțită de k 
mulțumiri și de următoarea re
marcă : „încă o dovadă că la 
dumneavoastră totul se păstrea
ză cu cea mai mare grijă".

In „serviciul" 
munților
/Ați auzit de Ion Dinu? 

un sfert de veac, Ion 
răspunde de 
cabane la Oficiul județean de 
turism Prahova. Prin cabanie
rii pe care-i coordonează, Ion 
Dinu veghează ca muntele să 
fie ospitalier cu noi. In acest 
răstimp, s-a format o adevărată 
„familie" de cabanieri care sînt 
de peste 20 de ani gazde ale 
miilor de turiști veniți în Bu- 
cegi. Numele lor: Costin Moi- 
ceanu, Ilie Tudor, N. Rișnovea- 
nu, Ion Farcaș... După ani și 
ani de activitate în „serviciul" 
muntelui și al turiștilor, le 
adresăm și pe această cale ura-, 
rea : odată cu înălțimile mun- \ 
telul, să urce și treptele ospita
lității de gazde pe
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Dinu
compartimentul
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măsură !

IPuii de-o zi
O mașină din_ .....__ __ Oradea era

plină ochi cu tot felul de lăzi și 
lădițe. in lăzi și lădite — mii 
de pui. Pui plăpînzi de o zi ! 
Pui amenințați să înghețe. Ma
șina care-i transporta rămă
sese în pană, pe dealul Șotroc, 
iar noaptea devenea friguroasă.

Alergind pînă in comuna Hăl- 
magiu, din județul Arad, șofe
rul a bătut la poarta unui gos
podar. Deși trezit din somn, 
auzind despre ce e vorba, aces
ta l-a sculat, la rîndu-i. pe un 
tractorist care a remorcat ma
șina și a adus-o în. sat. Apoi, 
tot el, împreună cu șoferul și 
tractoristul au cărat lăzile și 
lădițele intr-o încăpere, la căl
dură. Și astfel, puii — miile de 
pui — au fost salvați.

Cine credeți că a fost inimo
sul gospodar trezit la miezul 
nopții ? însuși primarul co- ’ 
munei !

Rubrică realizată de 
Petre POPA 
și corespondenții
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CUM SE ACȚIONEAZĂ ACUM, PE ȘANTIERE, PENTRU PUNEREA 
1N FUNCȚIUNE LA TERMEN A TUTUROR INVESTIȚIILOR

Pe șantierul întreprinderii de construcții

și montaj utilaj greu din Giurgiu

„Toate obiectivele 
vor produce înainte

de termenul planificat
Ne-am constituit ca 

prim detașament 
metalurgiștilor 
municipiul Giurgiu in 
decembrie 1978, odată 
cu intrarea în func
țiune, cu o lună înain
te de termenul pre
văzut, a primei capaci
tăți de producție a în
treprinderii de con
strucții și montaj u- 
tilaj greu care, în fi
nal, va avea în profi
lul de fabricație utila
je de foraj geologic și 
petrolier, utilaje chi
mice și petrochimice 
și 
tă 
se 
Și

al 
din

de minerit. Datori- 
eforturilor depu- 
de constructorii 

montorii de la 
T.C.I.Az. anul acesta 
au mai intrat în pro
ducție alte două capa
cități la fabrica de ar
mături industriale, ast
fel că am putut să re
alizăm și să livrăm 
beneficiarilor primele 
instalații de foraj de 
mică 
mele 
triale 
mari.
angajat în conferința 
municipală de partid, 
pînă la sfîrșitul aces
tui an urmează să se 
încheie lucrările de 
construcții-montaj la 
ultima hală a fabricii 
de instalații de foraj 
de mică și medie a- 
dîncime.

Sîntem deplin con- 
știenți de sarcinile 
care revin colectivului 
nostru, constructorilor 
și montorilor, din do
cumentele celui de-al 
XII-lea Congres al 
partidului : atingerea 
parametrilor proiectați 
Ia toate 
intrate 
precum și 
în devans, 
1980, anul de virf al 
lucrărilor de investiții 
tn unitatea noastră, a 
capacităților prevăzute

adîncime și pri- 
armături indus- 

de diametre 
Așa cum ne-am

capacitățile 
In funcțiune, 

realizarea 
în iunie

inițial a intra in func
țiune în anii 1981— 
1982. Comuniștii, oa
menii muncii de la 
T.C.I.Az., de la suban- 
treprizele de montaj 
și instalații, alături de 
cei din întreprinderea 
noastră, se angajează 
să acționeze neabătut, 
în spiritul hotărîrilor 
marelui forum al co
muniștilor, ca aceste 
sarcini șă fie realiza
te exemplar. Trebuie 
să arăt că programul 
întocmit de comitetul 
județean de partid in 
scopul realizării în de
vans a celor trei obiec
tive de investiții, care 
se află în execuție, 
s-a realizat, pînă în 
momentul de 
punct cu punct.

La fabrica de 
petrochimic, cu 
pacitate de 6 000 tone 
utilaje pe an, care po
trivit planului inițial 
urma să intre în func
țiune în 1982 se lucrea
ză cu forțe sporite. 
Termenul propus de 
noi e „strîns" : iunie 
1980. în momentul de 
față toate proiectele 
sînt pe șantier. Princi
pala problemă — asi
gurarea construcțiilor 
metalice — a fost re
zolvată în proporție de 
90 la sută de către 
furnizor, uzinele din 
Bocșa. Constructorii 
și-au mobilizat forțele 
astfel ca pînă la sfîr
șitul anului să închidă 
halele și să se termine 
acoperișul, iar din pri
mele 
viitor 
tajul.

Și 
neferoase, cu o capa
citate de producție de 
1 000 tone pe an, lu
crările sînt avansate. 
Utilajele tehnologice 
— cuptoarele de topit 
electrice — sînt în lu-

fată,

utilaj
o ca-

zile ale anului 
să înceapă mon-

la turnătoria de

cru. Constructorii 
realizat structura, 
acum lucrează la aco
periș.

La turnătoria de 
fontă, cu o capacitate 
de 20 000 tone pe an, 
lucrările de construc
ție au fost pentru un 
timp întîrziate ca ur
mare a calității neco
respunzătoare a unor 
construcții metalice, 
realizate de o unitate 
din Vaslui, pe care a 
trebuit să le remediem 
pe șantier. Sîntem 
mulțumiți de furnizo
rii de utilaje tehnolo
gice, care ni le-au li
vrat deja în propor
ție de peste 90 la sută.

Se lucrează și la u- 
tilități, dar ritmul nu 
este satisfăcător. Pen
tru a 
graficele 
program 
trustul 
strucția"

ne încadra 
stabilite 

solicităm 
„Energocon- 
și întreprin

derea „Energomontaj" 
din M.E.E. să-și inten
sifice eforturile în ve
derea urgentării lu
crărilor la magistrala 
și centrala termică 
pentru a asigura abur 
tehnologic și încălzire, 
într-un stadiu neco
respunzător se află 
stația de pompare și 
epurare de ape 

■ jere rămasă în 
Deși proiectul 
gata și putea 
construcția, s-a 
versat, fără motiv, sta
bilirea executantului. 
Șantierul nostru dis
pune de forțe ca să 
preia această lucrare. 
Rămîne însă să se per
fecteze contractele.

FURNALUL NR. 6 DE LA GALAȚI

Cel mai mare furnal al Țării
în stadiu avansat de execuție

Elanului și hărniciei constructorilor să le răspundă și furnizorii

. ■■ |O||
3

Pe șantierul furnalului nr. 6 de la Combinatul siderurgic Galați, cel mai mare 
furnal al țării, pregătirea din timp și temeinică a lucrului pe timpul iernii 
a permis desfășurarea activității pe fronturi largi și înregistrarea unor ritmuri 

ridicate de execuție

Finalizarea în următorii ani a lu
crărilor de dezvoltare de la Combi
natul 
mare 
buna 
dului 
Ceaușescu, a determinat 
șantier adoptarea 
program de măsuri de ordin tehnic, 
organizatoric și politic. Scopul lor : 
stabilirea direcțiilor de acțiune pen
tru punerea rapidă in funcțiune a 
noilor capacități și instalații, astfel 
incit Combinatul siderurgic din Ga
lați să furnizeze, în anul 1985. aproa
pe jumătate din producția de otel a 
țării. Pentru mai buna organizare a 
muncii la toate noile obiective, in a- 
ceastă perioadă se întocmesc sau se 
aduc la zi graficele de execuție pe 
faze tehnologice, corelate cu terme
nele de livrare a utilajelor. Tovară
șul Gheorghe Iacob, secretarul comi
tetului de partid al întreprinderii de 
construcții și montaje siderurgice 
Galați, ne-a precizat că asemenea 
grafice se efectuează Ia oțelăria nr. 
3, furnalul nr. 6. laminorul de semi
fabricate, laminorul de tablă groasă 
nr. 2, fabrica de aglomerare nr. 3, 
Uzina cocsochimică nr. 2 și altele. 
S-au luat măsuri pentru asigurarea 
in totalitate a documentațiilor, cit Și 
pentru asigurarea bazei tehnico-ma- 
teriale și a forței de muncă. La toate 
grupurile de șantiere ale întreprin-

siderurgic 
importanță 

Congresului 
de către

Galați, sarcină de 
trasată de la tri
al XII-lea al parti- 
tovarășul Nicolae 

pe marele 
unui cuprinzător

derii amintite se desfășoară cursuri 
de perfecționare și policalificare ale 
muncitorilor. Organizațiile de partid 
i-au mobilizat pe constructori pen
tru creșterea ritmului de turnare a 
betoanelor, de montaj al utilajelor la 
toate obiectivele.

...Pe șantierul furnalului nr. 6 de 
3 500 mc, cel mai mare din țară, lu
crează in prezent circa 1 000 de oa
meni. Activitate intensă, desfășurată 
pe fronturi largi. Construcția meta
lică a furnalului a atins cota 62 me
tri. La preincălzitoarele nr. 1 și 2 s-a 
trecut la înzidirea cupolelor, iar la 
furnalul propriu-zis a început mon
tajul aparatului de încărcare ; se 
montează și elementele de răcire, o- 
perație ce va continua cu înzidirea 
furnalului. S-a trecut la închiderea 
sălii mașinilor la centrala suflante, 
urmînd să se predea front de mon
taj pentru utilaje. Această succintă 
trecere în revistă a unor stadii fizice 
demonstrează eforturile întreprinse 
pentru construcția acestui agregat de 
mare complexitate 
pentru realizarea în 
ției sporite de oțel 
Pe șantier lucrează 
structori experimentali și echipe a- 
firmate in ultimii ani. Dintre for
mațiile de zidari, fierar-betoniști, lă
cătuși, sudori se detașează, prin re
zultatele obținute, cele conduse de 
Ion Comșa, Ștefan Iorga, Ion Firi-

și importanță 
viitor a produc- 
a combinatului, 
alături de con-

cel, Ifrim Chipâilă, Ion Arghir, Ion 
Anghel și alții, precum și de maiștrii 
Aurel Cocu, Ion Ifrim, Ion Stanciu 
etc.

— Au fost luate și măsuri pentru 
crearea condițiilor normale de lucru 
pe perioada anotimpului rece — 
preciza ing. Victor Herman, inginer 
șef al grupului de șantiere furnale 
din cadrul întreprinderii. A fost asi
gurat agentul termic la locul de 
execuție a lucrărilor, s-au realizat 
încălzirile tehnologice pentru realiza
rea zidăriilor și sînt pregătite panou
rile de polietilenă, care, în funcție de 
vreme, pot fi oricînd montate. De 
asemenea, funcționează încălzirea la 
barăcile muncitorilor, iar la estacada 
buncărelor au fost date în funcțiune 
în soluție definitivă vestiarele, care 
sînt folosite în prezent de construc
tori. Drumurile de acces la fiecare 
punct de lucru au fost 
proporție

Desigur 
rezolvate, 
furnalului
rea în continuare de către Uzina de 
piese de schimb și reparații siderur
gice a combinatului a unui număr 
de încă cel puțin 36 elemente de 
răcire. Sînt necesare totodată alte 12 
rame pentru gurile de vînt — furni
zor : întreprinderea bucureșteană „23 
August". De asemenea, nu se poate 
face proba de presiune la conducta 
de aer cald, care trebuie predată la 
înzidire, deoarece lipsește instalația 
de insuflat aer cald, așteptată tot de 
la întreprinderea „23 August" din 
Capitală. Cit privește materialele, în
treprinderile de produse 
din Pleașa, Alba Iulia și 
aparținînd de centrala de 
Brașov, trebuie să trimită
metri cubi cărămizi tip fagure pen
tru înzidirea cauperelor 3 și 4. Care 
este răspunsul întreprinderilor furni
zoare ?

terminate in 
de circa 75 la sută.
mai sînt și probleme ne- 
Astfel, începerea înzidirii 
este condiționată de livra-

mena- 
urmă.

este 
începe 
tergi-

Marin PAVEL 
secretarul comitetului 
de 
de 
de
Și
Giurgiu

partid
la întreprinderea 
construcții 
montaj utilaj greu

În loc de două luni-în două săptămîni!
în aceste zile care succed Con

gresului al XII-lea al partidului, ca 
un omagiu adus marelui forum al 
comuniștilor, constructorii și monto
rii de pe șantierul Combinatului de 
îngrășăminte chimice din Bacău au 
acționat cu însuflețire, reușind să 
încheie montajul și probele mecanice 
la utilajele de la instalația pentru 
fabricarea criolitei. în momentul de 
față, toate forțele tehnice și umane 
sînt concentrate la alte două o- 
biective: fabricile de uree și de
plăci din fosfogips. Răspunzind în
demnurilor secretarului general al 
partidului, toți oamenii muncii de 
pe șantier depun eforturi susținute 
pentru a termina la timp și în con
diții optime toate lucrările de inves-

tiții. Organizațiile de partid, condu
cerea șantierului, împreună cu be
neficiarul au luat măsuri cuprin
zătoare pentru a asigura constructo
rilor și montorilor condiții cit mai 
bune de lucru pe timpul iernii, pen
tru aprovizionarea ritmică, în flux 
continuu, cu materiale și utilaje 
tehnologice și altele. Rezultatul: la 
instalația de uree, constructorii au

gistrat muncitorii din brigada mais
trului Ion Bodescu la realizarea 
construcției metalice pentru partea 
de înaltă presiune de la hala prin
cipală de fabricație. Este pentru 
prima dată cind, pe un șantier al 
industriei chimice, montorii reali
zează cu forțe proprii o construcție 
metalică de asemenea proporții: 
aproape 80 metri înălțime și circa

Pe șantierul Combinatului de îngrășăminte chimice 
din Bacău

Pe adresa întreprinderii de materiale de construcții din Buzău

Livrați urgent materialele restante!
După cum se știe, în

treprinderea „1 Mai" din 
Ploiești își realizează un 
mare volum de investiții 
în regie proprie. Iar cele 
mai multe lucrări se află 
în avans față de grafice 
— rezultat al eforturilor 
stăruitoare și hotărîte de
puse de colectivul acestei 
mari unități. Din păcate, 
sînt unii furnizori care nu 
se alătură acestor insis
tente preocupări ale con- 
structoruiui-beneficiar, ci 
dimpotrivă îi provoacă 
mari greutăți prin modul 
în care „înțeleg" să-și 
onoreze obligațiile con
tractuale. Unul dintre a- 
ceștia este întreprinderea

de materiale de construc
ții Buzău, care ar fi tre
buit să livreze, în lunile 
octombrie și noiembrie, 
400 000 de blocuri cera
mice cu goluri verticale 
din cantitatea totală de 
aproape 550 000 de bucăți 
prevăzută în trimestrul IV. 
„Pînă la 26 noiembrie — 
ne-a informat loan Ma- 

«hea, șeful biroului aprovi
zionării de la întreprinde
rea ploieșteană — nu s-a 
primit nimic. Am dat 
zeci de telefoane, am in
sistat la diferite niveluri, 
am trimis delegați, am 
plecat și eu la Buzău, dar 
degeaba. Conducerea uni
tății pretinde că nu are

vagoane, livrind produse
le noastre pe plan local. 
Se pare că justificarea nu 
este reală, deoarece am 
aflat de la regulatorul 
C.F.R. Buzău că unitatea 
a refuzat vagoanele tri
mise pentru încărcare".

Tovarășul Gheorghe 
Damian, inginer șef al în
treprinderii ploieștene.
ne-a precizat că din lipsa 
blocurilor ceramice noua 
hală a sculăriei centrale 
nu poate fi închisă pentru 
a se începe montajul ma- 
șinilor-unelte. în aceeași 
situație se află șl atelie
rele electric și de întreți
nere de la secția M 7, pre-

cum și alte capacități. 
Pentru noi, arăta interlo
cutorul, această neonorare 
a contractului poate de
termina neîndeplinirea 
sarcinilor de plan ale în
treprinderii pe acest an. 
Gravitatea acestui fapt ne 
determină să întrebăm 
conducerea întreprinderii 
din Buzău : cînd veți li
vra integral cele 400 000 
blocuri ceramice pe care 
le datorați întreprinderii 
„1 Mai" din Ploiești ?

Constantin
CĂPRARU
corespondentul „Scînteii

terminat lucrările. Ei execută acum 
lucrările de finisaj. Se lucrează 
intens pentru finalizarea rapidă a 
lucrărilor de montaj, pînă acum 
montîndu-se mai mult de 80 la sută 
din volumul 
văzut.

— Raportul 
de secretarul 
spunea maistrul 
dintre comuniștii cei 
pe șantier, constituie 
constructorii acestui 
biectiv, un amplu și 
de muncă. Chiar în 
greșului, aici, pe șantier, ne-am an
gajat să încheiem montajul utilaje
lor cu o lună de zile mai devreme. 
Datorită modului organizat și sus
ținut in care s-a muncit, am termi
nat atunci montajul turbocompre- 
sorului și al altor utilaje importante.

Rezultatele, obținute confirmă ho- 
tărîrea montorilor de a-și respecta 
cuvîntul dat. în hala de compre- 
soare, utilajele au fost montate in
tegral. Oamenii din echipa condusă 
de Ion Cristea execută acum cen
trarea mașinilor și spălarea trasee
lor. Un adevărat record l-au înre-

total de utilaje pre-

prezentat Congresului 
general

Ion
. al partidului, 
i Juncu, unul 

mai vechi de 
și pentru noi, 
important o- 

măreț program 
perioada Con-

800 tone greutate, pe baza unei so
luții originala de asamblare la sol, 
pe tronsoane. Sudorii , din echipa 
maistrului Bodescu au muncit zi și 
noapte, in două schimburi, reușind 
să termine această construcție în 
numai 11 luni, față de 16 luni cit 
era prevăzut.

Zilele trecute a început și mon
tajul coloanei de sinteză, în greutâ- 
te de circa 270 tone, realizată de 
constructorii de la întreprinderea de 
mașini grele din Capitală. Pentru 
montarea ei era prevăzută o macara 
de 300 tone, adusă tocmai de la Nă
vodari. Transportul și instalarea 
macaralei urma să dureze mai mult 
de o lună de zile. Inginerii Andrei 
Demeter, Dan Bucur, Octavian Du
mitrescu, împreună cu muncitorii 
din echipele conduse de Andrei 
Robu și Constantin Țigănușu. au 
conceput și realizat o serie de dis
pozitive speciale pentru descărcarea, 
rularea, orientarea și centrarea uti
lajului. Durata lucrării a fost redusă 
de la două luni de zile, cit preve
deau graficele, la numai două săp- 
tămini. Tot pentru a cîștiga timp, 
oamenii din echipele conduse de

maistrul Adrian Iordache preamba- 
lează la sol toate schemele izo- 
termice și conductele. Folosirea aces
tor prefabricate i-a ajutat să reducă 
timpul de montaj cu peste 50 la sută.

Ing. Costache Coca, directorul teh
nic al combinatului, ne spunea că 
în prezent sînt montate aproape 
toate utilajele principale, cu excep
ția a trei. Cele trei utilaje care lip
sesc sînt insă absolut indispensabile 
pentru începerea imediată a activită
ții productive. Este vorba despre 
condensatorul de carbamat — pe care 
trebuia să-1 livreze întreprinderea de 
utilaj chimic „Grivița roșie" din 
București, .un striper în greutate de 
peste 128 tone, restant, contractat cu 
întreprinderea de utilaj chimic Plo
iești și amortizorul de pulsație de la 
I.M.U.C. — București.

Cu toate insistențele făcute de be
neficiar la furnizorii respectivi, aceș
tia au făcut cunoscut că nu vor pu
tea livra utilajele decît anul viitor. 
Fapt ce riscă să ducă la mari pierderi 
de producție. Tovarășul Constantin 
Moroșanu, secretarul comitetului de 
partid și președintele consiliului oa
menilor muncii din combinat, face, 
prin intermediul „Scînteii", un apel 
tovărășesc către comuniști, către toți 
oamenii muncii din întreprinderile 
furnizoare de a depune un efort su
plimentar pentru a termina și livra 
cit mai curind șantierului din Ba
cău toate 
lași apel 
structorii 
șantier și 
la 
mas datori pînă acum cu circa 300 
tone de utilaje pentru fabrica 
plăci din fosfogips, fapt ce îngreu
nează desfășurarea lucrărilor de 
montaj.

refractare 
Comarnic, 
resort din 
circa 1 700

Dan PLAEȘU
corespondentul „Scînteii

NĂSÂUD
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ORGANIZAREA SECEOARELOR UNICE HORTICOLE

o acțiune menită să ducă la sporirea 
producției de legume, cartofi, fructe și struguri

Așa cum s-a subliniat la Congresul al XII-lea al P.C.R., un obiectiv 
esențial al cincinalului viitor este înfăptuirea unei profunde revoluții 
agrare, cuprinzînd atît baza tehnico-materială, cît și organizarea pro
ducției. Consiliilor agroindustriale le revin mari răspunderi în folo
sirea rațională a întregului fond funciar, raionarea culturilor și sta
bilirea asolamentelor, mecanizarea complexă și chimizarea lucrărilor 
și, pe această cale, asigurarea creșterii susținute a producției agricole, 
în acest context se înscrie și organizarea, în cadrul consiliilor agro
industriale, a sectoarelor unice în legumicultura, pomicultură și viti
cultură, acțiune care se desfășoară tocmai în această perioadă. în le
gătură cu scopul și modul de organizare a sectorului unic horticol, am 
solicitat unele precizări tovarășului ing. Eftimie Vasilescu, director în 
Direcția generală economică a horticulturii din Ministerul Agriculturii
și Industriei Alimentare.

— Sectorul unic horticol este 
constituit din suprafețele de le
gume, cartofi, pomi, vită de vie și 
leguminoase alimentare de pe raza 
unui consiliu unic agroindustrial ale 
unităților de stat și cooperatiste. 
Prin urmare, indiferent căror unități 
aparțin terenurile respective — coo
perative agricole. întreprinderi agri
cole de stat, stațiuni experimentale, 
ntreprinderi pentru producerea și 
ndustrializarea legumelor si fructe- 
or — ele intră în componența sec- 
arului horticol. De menționat că 
arma de proprietate a terenului 
îspectiv rămîne neschimbată. Seo
ul urmărit îl constituie conduce- 
■a unitară a întregii activități hor- 
:ole, ceea ce va asigura folosirea 
perioară a bazei tehnico-materia- 

a forței de muncă și, in final, 
eșterea producției și a eficienței 
onomice.
ectorul unic horticol se orga- 
țază pe teritoriul unui consiliu

agroindustrial și are în vedere ca ac
tivitatea de producție să se desfă
șoare in cadrul unor acțiuni de coo
perare între unitățile de stat specia
lizate (I.P.I.L.F., I.L.F.) și unitățile 
agricole producătoare, în asociații 
economice etc. în funcție de mări
mea suprafețelor și amplasarea lor 
în teritoriu, sectorul unic horticol 
poate fi Specializat sau mixt : legu
me ; legume, cartofi și leguminoasei 
alimentare ; cartofi, pomicultură ; 
viticultură. De regulă, în consiliile 
agroindustriale din județele din su
dul țării, in asolamentele cu legume 
vor fi cuprinse și suprafețele cu 
cartofi și leguminoase alimentare, 
iar in județele unde se cultivă car
tofi, această cultură va intra în aso- 
lament cu culturile de cîmp. Supra
fețele de pomi și viță de vie din zo
nele consacrate vor alcătui sectoare 
unice specializate, iar acolo unde su
prafețele respective sînt mai mici se 
vor organiza sectoare mixte, împreu

nă cu legumele și cartofii. Pentru 
mai buna înțelegere a acestei ac
țiuni vom arăta că un consiliu în 
care sectorul unic horticol este spe
cializat in producția de legume are 
condiții să grupeze suprafețele des
tinate cultivării acestora, alegînd in 
acest scop cele mai fertile te
renuri care sînt amenajate pen
tru irigat, indiferent de forma 
de proprietate. în acest fel, se 
creează condițiile necesare specia
lizării producției, aplicării unitare a 
tehnologiilor specifice fiecărei cul
turi, folosirii în mai bune condiții 
a mijloacelor mecanice și valorifică
rii integrale a producției.

Continuînd acest exemplu, trebuie 
să precizăm că se urmărește, tot
odată, și specializarea producției le
gumicole în funcție de destinația 
acesteia — pentru consum în stare 
proaspătă, industrializare sau export. 
Aceasta asigură condițiile necesare 
organizării unor acțiuni de cooperare 
în producție între unitățile de stat 
specializate (I.J.L.F., I.P.I.L.F.) și
unitățile agricole cultivatoare din 
consiliile respective. Consiliile din 
zona fabricilor de conserve se vor 
specializa in asigurarea materiei pri
me, iar cele din apropierea orașelor 
și centrelor muncitorești — în pro
ducerea legumelor necesare aprovi
zionării populației.

— Cum va fi organizată această 
acțiune in pomicultură și viticultură?

— Principiile de organizare a sec
toarelor unice sînt aceleași și vor 
cuprinde plantațiile pomicole ale

unităților de stat și cooperatiste am
plasate în masive. Se preconizează 
ca masivele pomicole să aibă de la 
450—500 ha pînă la 1 500 ha de li
vezi. Livezile ce se vor organiza in 
viitor urmează să fie amplasate 
grupat, astfel îneît să rezulte masive 
mari, compacte și unde să se poată 
aplica tehnologiile prevăzute la în
treținerea pomilor, astfel incit să se 
obțină producții mari de fructe și de 
cea mai bună calitate. în viticultură 
se au în vedere organizarea produc
ției viticole propriu-zise, extinderea 
plantațiilor și modernizarea celor 
vechi. Asocierea unităților coopera
tiste și dezvoltarea acțiunilor de coo
perare vor asigura, și in aceste sec
toare, conducerea unitară și deci 
creșterea producției.

— Desfășurarea in bune condiții a 
activității in legumicultură. pomicul
tură și viticultură, mai ales in con
dițiile concentrării și specializării 
producției, presupune dotarea cu 
mașini, utilaje și diferite materiale. 
Cum va fi asigurată baza tehnică și 
materială necesară sectoarelor unice 
horticole ?

— Pentru sectorul unic horticol — 
specializat sau mixt — in funcție de 
suprafață, se organizează de către 
S.M.A. una sau mai multe secții sau 
formații de mecanizare specializate. 
Ele vor dispune de tractoare si uti
laje specifice in număr corespunză
tor. astfel incit toate lucrările să 
poată fi executate în timpul optim. 
De asemenea, sectorului unic horti
col i se vor asigura cu prioritate în-

utilajele contractate. Ace- 
călduros îl adresează con- 
și montorii de pe acest 
colectivului de muncă 

I.M.U.M. Baia Mare, cape au
de 

ră-

de

Gheorghe BALTĂ
corespondentul „Scînteii

Debut industrial
în orașul Năsăud a fost inau

gurată întreprinderea de prelu
crare a maselor plastice, prin 
intrarea în funcțiune a liniei 
tehnologice de prelucrare a fo
liilor de polietilenă de joasă 
densitate, cu o capacitate de 
12 000 tone pe an. Este de men
ționat că toate utilajele ce echi
pează instalația au fost realizate 
în țară, principalii furnizori 
fiind 
Sibiu și Prodcomplex Tîrgu Mu
reș.

în 
structorii și montorii de pe 
tierul întreprinderii, împreună 
cu colectivul beneficiar, pregă
tesc punerea în funcțiune a al
tei capacități din cadrul primei 
etape de dezvoltare a unității, 
care va produce folii și produse 
din polietilenă de înaltă densi
tate.

principalii _______
întreprinderea mecanică

momentul de față, con- 
șan-

La complexul de sere Topoloveni-Argeș se fac pregătiri in vederea’viitoarei producții de legume

grășăminte chimice, semințe si răsa
duri, material săditor pomicol sau 
viticol, folii de polietilenă, adică tot 
ce este, necesar pentru buna desfă
șurare a activității de producție.

— Cine și cum va coordona activi
tatea sectorului unic ?

— Conducerea consiliului agroin
dustrial, împreună cu stațiunea de 
mecanizare a agriculturii și unitatea 
beneficiară care preia produsele 
respective pentru fondul de stat 
vor stabili și împuternici un spe
cialist din partea statului, care 
va conduce sectorul unic hor
ticol și va răspunde, totodată, de 
realizarea sarcinilor de olan și 
de programul de cooperare. Acestuia 
li vor fi subordonate secțiile Și for
mațiile de mecanizare, șefii și eco

nomiștii fermelor care participă la co
operare. De menționat că dirijarea 
mijloacelor de mecanizare și. în ge
neral, folosirea bazei tehnico-mate- 
riale a sectorului va fi avizată de 
specialistul împuternicit, aceasta con
stituind o garanție că toate lucrările 
vor fi executate la timp.

— Cum se desfășoară acțiunea de 
organizare a sectoarelor horticole 
din cadrul consiliilor agroindus
triale ?

— Specialiștii direcțiilor generale 
economice ale horticulturii și de me
canizare din cadrul ministerului. îm
preună cu reprezentanții direcțiilor 
agricole județene și ai uniunilor ju
dețene ale cooperativelor agricole, ai 
altor organa județene sprijină, în

aceste zile, constituirea sectoarelor 
unice horticole. De exemplu. în ju
dețul Ilfov au și fost organizate 24 
sectoare unice horticole., specializate 
pentru producerea legumelor. Orga
nizarea acestor sectoare se desfășoa
ră și în consiliile- agroindustriale djn 
alte județe, cu care ocazie se în
tocmesc programe concrete de lucru 
in cîmp. se urmărește asigurarea 
bazei materiale, a semințelor, se con
stituie secțiile și formațiile de meca
nizare etc., astfel incit să se poată 
pregăti cît mai temeinic viitoarea 
producție de legume, cartofi, fructe 
și struguri.

Convorbire consemnată de
loan HERȚEG
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întreaga viață social-politică a țării 
s-a desfășurat în luna noiembrie sub 
auspiciile pregătirii și desfășurării 
CONGRESULUI AL XII-LEA AL 
P.C.R., eveniment de însemnătate 
și rezonanță covîrșitoare pe plan 
național și internațional. Desigur, 
ar fi de neconceput a înscrie doar 
în limitele de timp ale lunii no
iembrie, care formează obiectul a- 
cestei cronici, excepționala impor
tanță a Congresului care configu
rează viitoarea dezvoltare econo- 
mico-socială a țării pentru ani și 
ani, pentru o nouă epocă istorică ; 
semnificațiile șale multiple, orien
tările trasate, direcțiile de acțiune 
stabilite ap constituit și vor consti
tui în continuare obiectul unor 
analize distincte. Cu toate acestea, 
chiar în spațiul restrîns al cronicii 
lunare, nu ar fi posibil a nu subli
nia încă o dată faptul că, prin în
treaga sa desfășurare, Congre
sul al XII-lea a constituit o 
strălucită expresie a unității indes
tructibile a partidului, a legăturii 
strinse, organice, dintre partid și po
por ; a prilejuit o viguroasă afir
mare a democratismului profund 
al partidului, al orînduirii noastre 
socialiste, toate documentele pro
gramatice aflate pe masa de lucru 
a Congresului fiind rodul gîndirii 
creatoare a întregii națiuni ; a pus 
în evidență înalta competență, ni
velul politic și ideologic ridicat, 
spiritul de exigență și responsa
bilitate revoluționară al activului 
de partid și de stat, al întregului 
partid ; a evidențiat deosebit de ex
presiv legăturile internaționale largi 
ale partidului nostru, prestigiul de 
care se bucură in lume politica 
P.C.R., a României socialiste, solida
ritatea strinsă cu toate forțele poli
tice înaintate ale contemporaneității.

Cu o vigoare impresionantă s-a 
vădit minunata unitate în cuget și 
simțiri a comuniștilor, a întregului 
popor prin entuziasta unanimitate în 
care s-a manifestat voința de re
alegere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în înalta funcție de se
cretar general al partidului, în acest 
act politic care a împlinit voința co
muniștilor, a tuturor fiilor țării, con- 
stituindu-se astfel într-o vibrantă 
manifestare a unității naționale, și-au 
găsit expresie elocventă sentimentele 
de fierbinte dragoste, stimă și admi
rație pentru strălucitul conducător 
revoluționar, de a cărui prodigioasă 
activitate este indisolubil legată cea 
mai rodnică perioadă din istoria 
țării ; dragostea, stima și admirația 
pentru cel care Întruchipează, prin 
gîndirea și fapta sa, cele mai nobile 
virtuți și idealuri de libertate, inde
pendență, pace și progres ale poporu
lui român.

Șuvoiul nesfîrșit al telegramelor șl 
mesajelor de felicitare adresate în a- 
ceste zile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de organizațiile de partid 
și colectivele de oameni ai muncii, de 
vechi militanți revoluționari și tineri 
membri de partid, de mii și mii de 
cetățeni români, maghiari, germani 
și de alte naționalități, oameni de di
ferite profesii și vîrste, exprimă sa
tisfacția întregii națiuni pentru mo
dul în care Congresul i-a înde
plinit voința, precum și convingerea 
că realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în fruntea partidului re

prezintă chezășia continuității unei 
politici interne și externe in deplin 
consens cu năzuințele și interesele 
fundamentale ale țării, certitudinea 
înfăptuirii neabătute a Programului 
partidului, a hotărîrilor Congresului 
al XII-lea, a dobîndirii de noi și noi 
victorii pe calea socialismului și co
munismului.

Acum, prin Raportul Comitetului 
Central, prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, prin ansamblul 
documentelor adoptate, cu votul 
unanim a! particlpanților și întru- 
chipînd voința întregului popor, dis
punem de programe de lucru 
concrete, științific fundamentate 
și mobilizatoare pentru toate do
meniile de activitate. Toate efortu
rile creatoare ale poporului sînt 
orientate acum spre transformarea 
acestor programe însuflețitoare în 
realități cotidiene, spre binele și fe
ricirea patriei socialiste.

Cronica lunii în care a avut loc cel 
de-al XII-lea Congres nu poate să 
nu consemneze, odată cu efervescen
ța pe care a cunoscut-o viața so
cial-politică a țării în această pe
rioadă, puternicul avînt în muncă, 
emulația ce a cuprins toate colecti
vele spre a întîmpina Congresul cu 
cit mai mari înfăptuiri în construcția 
socialistă.

Pe panoul de onoare al marii în
treceri socialiste au fost înscrise ase
menea succese de prestigiu ca înde
plinirea înainte de termen, de către 
numeroase județe și unele ramuri 
ale economiei naționale, a planului 
producției industriale pe primii 4 ani 
ai cincinalului ; realizarea unor im
portante obiective de investiții in 
avans față de grafic ; elaborarea pri
mei șarje de oțel la Călărași, cea mai 
tînără cetate de foc a țării ; înscrie
rea pe harta chimiei românești a unui 
nou centru — Năsăud ; „debutul11 
producției la al doilea grup energe
tic de la Turceni ; intrarea în func
țiune experimental a primului tron
son al metroului din Capitală.

în avîntul activității creatoare din 
această perioadă și-a găsit o eloc
ventă expresie înalta conștiință re
voluționară a clasei noastre munci
toare, clasa care își onorează cu pri
sosință rolul de forță conducătoare a 
societății, atașamentul și încrederea 
nețărmurită a întregului popor față 
de linia politică promovată ferm de 
partidul nostru comunist, in frunte cu 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Desigur, nivelul înalt al activității 
social-economice din perioada pre
mergătoare Congresului trebuie con
siderat pretutindeni nu ca un „vîrf“, 
ci ca o bază de pornire pentru ob
ținerea unor performanțe calitativ 
superioare.

Necesitatea orientării întregii acti
vități de partid spre a se asigura în
deplinirea exemplară a hotărîrilor și 
documentelor adoptate de Congresul 
al XII-lea, ridicarea nivelului con
ducerii științifice în toate domeniile, 
corespunzător cerințelor noii etape a 
făuririi societății socialiste multilate
ral dezvoltate, a fost subliniată cu 
pregnanță la recenta ȘEDINȚA A 
COMITETULUI POLITIC EXECU
TIV AL C.C. AL P.C.R. O semnifica
ție deosebită au în acest sens orien
tările trasate în cadrul ședinței de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu privind 
rolul tot mai important ce revine or

ganelor și organizațiilor de partid în 
conducerea unitară a întregii activi
tăți economico-sociale, în soluționa
rea problemelor noi ale dezvoltării 
țării.

De cea mal mare însemnătate pen
tru ridicarea la cote superioare 
a activității economico-sociale în 
lunile și anii ce vin este ca, în lu
mina obiectivelor fundamentale sta
bilite de Congresul al XII-lea, să se 
treacă fără întîrziere la transpunerea 
în viață a hotărîrilor adoptate de re
centele conferințe județene de partid 
privind ansamblul factorilor de care 
depinde dezvoltarea accelerată inten
sivă a fiecărui județ, a fiecărei loca
lități de pe cuprinsul țării.

în aceste zile, înalta conști
ință patriotică a oamenilor mun
cii se reflectă în însuflețirea cu
care răspund prin fapte che

Cronica lunii noiembrie
................................................ ..................... ............... . .... .......... ............ ... . .........

internă și internațională

primul 
Aceasta 
unitate

■ să fie

rind, faptă de 
înseamnă ca, in 
economică, toate 

! concentrate în

mării secretarului general al par
tidului de a-și consacra toate for
țele înfăptuirii hotărîrilor Congresu
lui al XII-lea. Acum adeziunea una
nimă față de documentele adoptate 
de marele forum al comuniștilor de
vine pretutindeni acțiune unanimă. 
Și, în 
muncă. .
fiecare 
eforturile 
cele 30 de zile care ne despart de 
sfîrșitul anului, deopotrivă, spre în
deplinirea integrală a sarcinilor de 
plan pe 1979, realizarea exemplară a 
producției fizice, executarea la termen 
a investițiilor, lichidarea oricăror 
restanțe, creșterea mai accentuată a 
eficienței economice. în același timp, 
aceste eforturi trebuie conjugate cu 
pregătirile în vederea unui start cit 
mai bun al producției în 1980, ultimul 
an al cincinalului care va marca
trecerea efectivă spre înfăptuirea o- 
biectivelor stabilite de Congresul al 
XII-lea.

în. cursul lunii noiembrie s-a mun
cit cu hărnicie și în agricultură, pen
tru recoltarea, transportul și depozi
tarea porumbului, legumelor, fructe
lor ; acum se impune puternica mo
bilizare a energiilor în vederea ur
gentei încheieri a arăturilor în toa
te județele.

Perfecționarea conducerii întregii 
activități economico-sociale are loc 
pe fondul adîncirii continue a demo
crației socialiste. în acest sens, Co
mitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. a hotărît — in vederea ale
gerilor ce vor avea loc în mar
tie 1980 — modificarea Legii elec
torale pentru a se asigura o cît 
mai bună reprezentare a cetățenilor 

de către deputății în Marea Adunare 
Națională și în consiliile populare.

Preocuparea statornică a partidului 
pentru dezvoltarea continuă a cadru
lui instituțional menit să asigure o 
tot mai largă și activă participare a 
maselor la conducerea statului șl-a 
aflat expresie grăitoare în PROPU
NERILE FORMULATE DE TOVA
RĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, 
PRIVIND CREȘTEREA ROLULUI 
FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALIS
TE în viața social-politică a Româ
niei și îmbunătățirea organizării sale, 
propuneri ce au fost dezbătute și a- 
probate de Comitetul Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R. și de Plenara 
Consiliului Național al Frontului U- 
nității Socialiste. Așa cum se știe, 
măsurile inițiate au în vedere con
stituirea, încă în perioada premergă
toare viitorului Congres al Frontu

lui Unității Socialiste, a organizații
lor proprii ale acestuia, atît în profil 
teritorial, cît și pe domenii de acti
vitate, aceste organizații urmînd să 
primească individual membri din 
rindul cetățenilor care nu fac parte 
din P.C.R. însemnătatea deosebită a 
acestor măsuri rezidă în faptul că ele 
asigură cadrul politic necesar pentru 
participarea mai activă, directă șl ne
mijlocită, a tuturor cetățenilor la 
viața politică a țării, la dezbaterea 
problemelor și stabilirea deciziilor so
ciale ce angajează prezentul și vii
torul țării. Aceasta va marca o etapă 
nouă în dezvoltarea democrației 
noastre socialiste, lărgirea considera
bilă a atragerii oamenilor muncii la 
conducerea societății, ridicarea pe o 
treaptă superioară a sistemului nos
tru democratic, ceea ce va permite o 
mai puternică mobilizare a tuturor 
energiilor națiunii la înfăptuirea is
toricelor hotărîri ale Congresului al 
XII-lea, a Programului partidului.

★
Eveniment de excepțională însem-t 

nătate în viața partidului și a țării, a 
întregului nostru popor, Congresul 
al XII-lea, atît prin semnificația de 
amplă cuprindere a problemelor dez
voltării viitoare,a României, cît și prin 
profunzimea analizei proceselor și ten
dințelor fundamentale ale contem
poraneității, prin ideile și propunerile 
avansate pentru soluționarea marilor 
probleme ale omenirii, s-a înscris 
totodată ca un moment de puternică 
rezonanță al vieții internaționale.

Forumul comuniștilor români a 
fost urmărit cu deosebită atenție de 
opinia publică internațională, aceasta 
ilustrînd o dată mai mult interesul 
viu de care se bucură experiența 

Partidului Comunist Român în con
strucția socialistă, politica externa, 
principială și consecventă; a Ro“mâ- 
niei socialiste de pace, colaborare și 
progres. Răspunzînd acestui larg 
interes, lucrările Congresului, Rapor
tul prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, celelalte documente au 
făcut obiectul a numeroase comen
tarii în paginile presei mondiale, la 
posturile de radio și televiziune de 
pe toate meridianele. Cu deosebire 
a fost subliniată însemnătatea majoră 
a realegerii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in înalta funcție de secre
tar general al partidului, pe bună 
dreptate apreciindu-se că aceasta re
prezintă garanția fermă a continuită
ții politicii externe constructive a 
României, a sporirii contribuției țârii 
noastre la edificarea unui sistem nou 
de relații internaționale, la împlinirea 

năzuințelor șl intereselor fundamen
tale ale tuturor națiunilor.

De fapt, și evenimentele lunii no
iembrie, în ansamblul lor, au 
adus noi și expresive confirmări ale 
justeței orientărilor acestei politici — 
reconfirmată prin concluziile Con
gresului.

Cu puțin timp înaintea deschiderii 
forumului comuniștilor români, 
agenda politică a consemnat un eve
niment de mare însemnătate, care 
atestă atenția pe care partidul și sta
tul nostru o acordă EXTINDERII 
CONTINUE A RELAȚIILOR DE 
PRIETENIE ȘI COLABORARE 
MULTILATERALA CU TOATE STA
TELE SOCIALISTE, in primul rind 
cu statele socialiste vecine. Este 
vorba de noua întîlnire de la Bucu
rești dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito, cu 
ocazia vizitei oficiale de prietenie 
în țara noastră a înaltului sol al po
poarelor iugoslave. Schimbul apro
fundat și rodnic de păreri dintre cei 
doi conducători de partid și de stat, 
Declarația comună româno-iugoslavă 
— in care sînt consacrate principiile 
noi ale suveranității, independenței 
naționale, integrității teritoriale, ega
lității în drepturi, neamestecului în 
treburile interne, avantajului re
ciproc — au stabilit în acest sens 
obiective de deosebită semnificație 
pentru dezvoltarea pe mai departe a 
conlucrării noastre multilaterale.

Din ampla problematică a activită
ții internaționale, cu deosebită pute
re s-au reliefat în această perioadă 
dezbaterile din cadrul Organizației 
Națiunilor Unite consacrate DEZAR
MĂRII. Consemnăm în acest sens 
adoptarea în unanimitate în Comite

tul Politic al Adunării Generale a 
O.N.U. a rezoluției inițiate de Româ
nia privind înghețarea și reducerea 
bugetelor militare. Integrîndu-se ar
monios în poziția principială, fermă și 
consecventă a României în favoarea 
opririi cursei înarmării și înfăptuirii 
dezarmării, inițiativa românească, ce 
a căpătat acum girul forumului mon
dial al națiunilor, reprezintă o nouă 
și valoroasă contribuție la eforturile 
ce se fac pentru Înfăptuirea dezarmă
rii. Ar fi de aceea în interesul între
gii omeniri ca guvernele, statele să 
treacă la transpunerea în fapt a re
comandărilor cuprinse în rezoluția 
adoptată la O.N.U., astfel încît să se 
obțină progrese concrete pe calea 
dezarmării.

în atenția actualei sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U. se află, de 
asemenea, proiectul de rezoluție pre
zentat de țara noastră privind una 
din problemele esențiale pentru 
cauza consolidării păcii în întreaga 
lume : REGLEMENTAREA PRIN 
MIJLOACE PAȘNICE A DIFEREN
DELOR DINTRE STATE. Este pen
tru prima dată în istoria O.N.U. cînd 
problema reglementării pe căi poli
tice a diferendelor a fost înscrisă ca 
punct distinct pe agenda unei sesiuni 
a Adunării Generale. în numele in
tereselor vitale ale omenirii de a se 
stinge focarele de încordare și con
flict care afectează climatul politic 
internațional, rezoluția propusă spre 
adoptare actualei sesiuni face apel la 
toate statele de a respecta cu stric
tețe în relațiile lor externe principiul 
reglementării prin mijloace pașnice a 
diferendelor, contribuind astfel la 
consolidarea păcii și securității în 
întreaga lume.

Cit de mult răspunde celor mai 
stringente cerințe ale actualității 
această inițiativă rezultă dih înseși 
evoluțiile intervenite in ultimul timp 
pe arena mondială. Astfel, paralel 
cu manifestarea hotărîtă a voinței 
de pace a popoarelor, pe cerul vieții 
internaționale s-au acumulat noi nori 
amenințători. în diferite zone ale 
lumii s-au accentuat unele fenomene 
de tensiune, sporind riscul izbucnirii 
de noi conflicte, ceea ce stîrnește în
grijorarea legitimă a opiniei publice 
iubitoare de pace. Iată de ce, în 
condițiile actuale, se impune mai 
mult ca oricind factorilor de răspun
dere ai statelor să manifeste reținere 
și înaltă responsabilitate, în spiritul 
legalității internaționale, căutînd so
luții problemelor litigioase, diferen
delor numai prin negocieri politice. 
Recurgerea la politica de forță, la 
acte arbitrare nu poate duce decît la 
noi complicații, la agravarea situa
ției internaționaje, în detrimentul 
tuturor statelor, al colaborării între 
popoare, al cauzei destinderii și păcii.

Tocmai prin prisma acestei cerințe 
a reglementării pe cale pașnică a 
problemelor ce preocupă popoarele, 
se afirmă tot mai puternic sprijinul 
acordat cauzei drepte a popoarelor 
arabe, pentru instaurarea unei păci 
juste și durabile în Orientul Mijlo
ciu. Acest sprijin a fost o dată mai 
mult ilustrat cu ocazia Conferinței 
mondiale de solidaritate eu popoarele 
arabe, care a avut loc în prima de
cadă a lunii la Lisabona, precum și a 

„Zilei Internaționale de solidaritate 
cu poporul palestinian11. Pentru 
poporul român aceste evenimente au 
constituit prilejuri de puternică 
reafirmare a sentimentelor sale de 
prietenie și solidaritate cu lupta 
poporului palestinian, a poziției prin
cipiale a României socialiste în ce 
privește căile de realizare a unei so
luții globale, prin retragerea Israelu
lui din teritoriile arabe ocupate in 
urma războiului din 1967, înfăptuirea 
drepturilor la autodeterminare ale 
poporului palestinian, inclusiv la 
constituirea unui stat propriu, inde
pendent, asigurarea independenței și 
suveranității tuturor statelor din zonă. 
Aceste sentimente și această poziție 
de sprijin consecvent și-au găsit eloc
vente expresii in mesajele adresate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu Con
ferinței de la Lisabona, precum și 
președintelui actualei sesiuni a Adu
nării Generale și secretarului gene
ral al O.N.U. — salutate cu satis
facție de reprezentanții Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, unicul 
reprezentant legitim al poporului pa
lestinian, de vicepreședintele Consi
liului de Miniștri și ministrul aface
rilor externe al Bibanului, cu ocazia 
vizitei sale la București, ca 'și în ge
neral de opinia publică internațio
nală.

Se impune, de asemenea, reliefată 
aprobarea prin consens în cadrul 
actualei sesiuni a Națiunilor Unite a 
proiectului de rezoluție înaintat de 
România privind Anul internațio
nal al tineretului, care urmează să 
fie marcat în întreaga lume în 1985, 
sub deviza „Participare, dezvoltare, 
pace11.

în aceste zile se desfășoară un im
portant eveniment pentru evoluția 
raporturilor interstatale pe continen
tul nostru': la Ankara s-au inaugurat 
lucrările reuniunii interbalcanice pri
vind cooperarea in domeniul comu
nicațiilor și telecomunicațiilor, Ia care 
participă reprezentanți ai Turciei. Gre
ciei, Iugoslaviei. Bulgariei și Româ
niei. Succedînd conferinței balcanice 
pentru cooperare economică, ce a 
avut loc la Atena în 1976, noua reu
niune reflectă preocuparea statelor 
participante pentru progresul cauzei 
înțelegerii, colaborării și bunei veci
nătăți în peninsula balcanică, pe 
ansamblul continentului european, 
constituind o semnificativă materia
lizare, în această zonă geografică, a 
prevederilor înscrise în Actul final 
de la Helsinki al Conferinței ge- 
neral-europene.

Ansamblul evoluțiilor intervenite 
pe arena mondială în intervalul aces
tei luni vine să ateste o dată mai 
mult dinamismul deosebit al politicii 
externe a României socialiste, rolul 
ei activ, clarviziunea obiectivelor pro
gramatice definite de cel de-al XII-lea 
Congres al partidului nostru, obiec
tive aflate în deplină concordanță 
cu interesele și aspirațiile funda
mentale ale poporului român, cu 
năzuințele de pace și progres ale 
tuturor popoarelor — acesta fiind 
unul din izvoarele vii ale prestigiu
lui și prețuirii de care se bucură azi 
în lume România socialistă.

Tudor OLARU 
Dumitru ȚINU

■ Statul național unitar român - rodul voinței
Satul bucovinean

în pictura lui Ion Grigore
O recentă și bine

venită inițiativă a edi
turii „Sport-turism" — 
aceea de a-și diversi
fica tematica, de a 
aborda aspecte con
temporane ale imaginii 
artistice alături de cu
noscuta prezentare do
cumentară a unor mo
numente de artă ve
che — a dus la apari
ția volumului „Satul 
bucovinean in pictura 
lui Ion Grigore".

Este o carte care se 
parcurge cu plăcere și 
interes, o carte care 
reușește să familiari
zeze, chiar si pe citito
rul mai puțin avizat, 
cu universul de preo
cupări si de gindire al 
unuia dintre tei mai 
cunoscuți pictori ai sa
tului românesc. Este o 
carte utilă atît sub as
pectul informațiilor 
inedite, cit si al inter
pretărilor pe care le 
aduce autorul cuvin- 
tului introductiv, criti
cul de artă Cornel 
Radu Constantinescu. 
Punct de pornire si de 
reîntoarcere al unui 
comentariu critic alert, 
inspirat, imaginile sa
tului Corni (județul 
Suceava) fixate de Ion 
Grigore încheagă sub 
ochii cititorului o lume 
perfect articulată, pe 
deplin rotundă. O lu
me in care spațiul o- 
biectiv se întrepătrun
de cu cel mental, in 
care 'realitatea imagi
nii percepute direct se 
suprapune celei știute. 
Un deosebit simt al 
materiei picturale dar 
și o anumită familia
ritate a temelor își 
află aici rezonante de

cîntec simplu și adine. 
Ion Grigore a știut să 
depășească, în pictură, 
datele definitorii ale 
peisajului pentru a a- 
junge in acel nucleu 
existențial în care su
biectivul și obiectivul 
se contopesc făcînd 
loc creației.

O creație pe care, 
subliniază Cornel Radu 
Constantinescu „n-o 
vom înțelege întru to
tul, dacă ne voni limi
ta simplist la imagine, 
ignorînd condiția bio
grafică a operei 
condiția ■spirituală 
creatorului. Satul
pictura lui Ion Grigo
re este evocat cu men
talitatea unui țăran, 
iar ceea ce pare firesc 
acestuia ar putea pă
rea altora exces de 
rusticitate și descripti1- 
vism. Iți trebuie, in

si 
a 

în

ciuda aparentelor, 
fiindcă arta pictorului 
excelează prin clarita
te, un fin simt al ob
servației și o vibrație 
sufletească fină pen
tru a trăi intensitatea 
și puritatea sentimen
tului său, nuanțatele 
diferente in tratarea 
satului, mereu același 
sat, reluat de la pinză 
la pinză, ca intr-o po
veste fără sfîrșit. Ion 
Grigore are. in regis
tru liric, o structură ti
pică de povestitor".

Urmărind firele a- 
cestei povestiri" in im
plicațiile ei adinei, di- 
sociindu-i cu finețe 
trăsăturile definitorii, 
studiul introductiv o 
încadrează totodată 
intr-un context mai 
larg cultural tocmai 
pentru a sublinia per
sistenta unui inimita-

bit fond de tradiții și 
sensibilitate. Depozi
tarul acestui inestima
bil fond de spirituali
tate : satul românesc 
și-a aflat de-a lungul 
istoriei artei noastre, 
dar mai cu seamă in 
vremurile moderne, 
interpreta. Iată de ce, 
semnalînd această ini
țiativă a editurii, ne 
exprimăm convingerea 
că ea va fi urmată si 
de alte volume — ima
gini ale satului româ
nesc în viziunea unor 
prestigioși artiști con
temporani. Credem 
totodată că asociind 
frumusețea si compe
tența comentariului u- 
nui succint aparat cri
tic, ținuta științifică a 
colecției nu ar avea 
decît de cîștigat.

Marina PREUTU

Iarnă

PA-

i n a SA-

• Intllnire la sfîrșitul Iernii
SCALA — 15; 17.30; "
• Ziua mult visată
— 15; 17,30; 20.
a Post scriptum :
14; 16; 18; 20.
a Domnul miliard
RUL — 13,30;
BUCUREȘTI -
VORIT
20,15.
• Adio, dar rămln cu tine : VOL
GA — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18;' 20.15.
• Totul pentru un clntec : CA
PITOL — 15,30; 17,45; 20. FLO-
REASCA — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 
20.
• Cineva ca tine î CINEMA STU
DIO — 10; 12; 14; 16; 18; 20.

20.
: FESTIVAL

CENTRÂL

: luceafA-
15,45; 13: 20.15,

15; 17,30; 20. FA- 
9; 11,15; 13,30: 15,45; 18;

• întîlnire de gradul trei :
TRIA — 14; 16,45; 19,30.
• Furtul calului : DRUMUL 
RII — 16; 18; 20.
• Accident : VICTORIA — 
17,15; 19,30.
• Cadoul vrăjitorului negru — 9; 
11; 13; 15, Teatrul cel mare — 18; 
20 : DOINA.
• Ciocolată cu alune : TIMPURI 
NOI — 15: 17,15; 19,30.
• 39 de trepte : FEROVIAR — 9; 
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15, TOMIS 
— 9; 11,15; 13,30; 15.45: 18; 20,15.
• Speranța : EXCELSIOR — 9;
11.15; 13,30; 15.45; 18; 20.15, GLO
RIA — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18;
20.15, MODERN — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Caddie : GRIVIȚA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Frați de cruce : BUZEȘTI — 
15,30; 17,45; 20.
• Deducțiile colonelului Zorin : 
DACIA — »; 11,15; 13,30: 15,49; 18;
20.15.

Acceleratul

Satul Corni

• Ora zero : BUCEGI — 1«: 18; zo, 
PACEA — 16; 18; 20, MUNCA — 
16; 18; 20.
a Fratele călăului : FERENTARI
— 15,30; 17.30; 19,30,.
• Uraganul vine de la Navarone: 
LIRA — 15,30; 19, ARTA — 9; 12; 
16; 19.
• Cantemir : GIULESTI — »; 11; 
13; 15.30; 17,45; 20.
• Knock-out : COTROCENI — 15; 
17,15; 19,30, FLAMURA — 9: 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
• Drumul razelor de soare : VII
TORUL — 15,30; 17,45; 20.
a Doctorul Bethune : POPULAR
— 16; 19.
o Găină sau vultur : COSMOS — 
15,30; 17,30,; 19.30,
• Mihail, ciine de circ : FLACA- 
RA — 15,30; 17,45; 20.
• Lumea
— 9; 11,15
• Ultima 
PROGRESUL — 16; 18; 20.

Atlantide! ; MIORIȚA 
; 13,30; 15,45; 18: 20.

frontieră a morțil :

tatr
• Teatrul Național București (sala 
mică) : Peripețiile bravului soldat 
Svejk — 15, Să nu-ți faci prăvă-

. lie cu scară — 19.30. (sala Ate
lier) ; Fanteziile lui Fariatlev — 
15,3», Monolog cu fața la perete 
— 20.
• Teatrul de operetă : My Fair' 
Lady — 19,30.
• Teatrul
landra11 
Undeva, 
Grădina 
■19,30. .
• Teatrul
gamma
19,30.
• Teatrul de comedie : Ciripit de 
păsărele — 19,30, (la Sala Palatu-

„Lucia Sturdza Bu- 
(sala Schitu Măgureanu): 
o lumină
Icoanei)

19.30, (sala
Interviu —

Mic : 
asupra

Efectul razelor 
anemonelor —

poporului de a
(Urmare din pag. I)

al li- 
să-șl 
acum

„în numele dreptății eterne șl 
berei dispozițiuni a națiunilor 
hotărască însăși soarta de 
înainte11 ; prin hotărîrile răspicate ale 
altor zeci și sute de adunări — tot 
atitea Albe Iulii — desfășurate in 
acel început de decembrie pe . întreg 
cuprinsul Transilvaniei, in care s-a 
dat la iveală același fierbinte ideal 
— unirea tuturor românilor.

Unirea o doreau, deopotrivă, mun
citorii, ai căror reprezentanți 
seră la Alba lulia cu stindarde roșii 
cu tricolor, subliniind că adinca lor 
sete de dreptate socială se poate îm
plini numai prin unirea cu România ; 
o doreau țăranii, ai căror aleși sosi
seră pe jos, în căruțe, cu trenuri, în 
strai sărbătoresc — de pe Olt și Mu
reș, de pe Timiș, Bega și Crișuri, de 
pe Tîrnave, Ampoi și Arieș, de pe 
Someș și Săsar ca, să se împlinească 
dorul de care le „răposeseră moșii și 
strămoșii11 ; la ea năzuiau intelec
tualii, funcționarii, negustorii și me
seriașii care în hotărîrea de _ unire 
așterneau și tot ce doriseră străbunii, 
exprimau interesele și cerințele lăr
girii noilor relații sociale. Atunci, în 
acele mărețe clipe, ca. un singur om, 
ca o singură inimă și o unică voință 
s-a înfățișat poporul român. Și a tri
umfat. Istoricele cuvinte ale rezolu
ției adoptate la Alba lulia — „Adu
narea națională a tuturor românilor 
din Transilvania, Banat și Tara Un
gurească ...decretează unirea acelor 
români și a tuturor teritoriilor locuite 
de dinșii cu România11 — vesteau a- 
ceastă izbîndă. Oamenii muncii de alte 
naționalități, cu care românii trăiau 
și munceau alături de secole, au apro
bat actul Unirii, văzind în hotăririle 
de la Alba lulia izvorul unei viitoare 
conviețuiri rodnice, temeiurile trai
nice ale muncii laolaltă, spre binele 
patriei comune și al fiecăfuia în 
parte.

Făurirea statului național unitar 
român a reprezentat astfel opera pro- 
prie a poporului român, rodul tăriei 
sale morale și al statorniciei cu care 
a urmărit justele sale țeluri națio
nale.

înfăptuirea din acel prag de de
cembrie s-a dovedit a fi covîrșitoare 
pentru destinele națiunii. Forțele și 
energiile sale creatoare n-au mai 
fost silite a se istovi în lupta pentru 
păstrarea naționalității și apărarea 
ființei de neam amenințate, ci s-au

veni-

I
putut consacra progresului social- 
economic, înaintării pe calea bună
stării și civilizației. In anii ce au 
urmat, România a cunoscut o dez
voltare economică mai accelerată, 
arta, știința și cultura au fost ridi
cate pe trepte tot mai înalte, țara 
și-a sporit prestigiul Internațional. 
S-au întărit forțele progresiste, 
înaintate, și in primul rînd mișcarea 
muncitorească.

înfăptuindu-se în condițiile domi
nației claselor exploatatoare, Unirea 
n-a putut însă rezolva marile pro
bleme ale vieții sociale, n-a putut 
împlini toate așteptările maselor, 
care luptau pentru dreptate socială, 
pentru o viață mai bună. Misiunea 
istorică de a călăuzi poporul spre 
înfăptuirea năzuințelor de libertate 
socială șl națională pentru care au 
luptat și au dat grele jertfe nenu
mărate generații i-a revenit Partidu
lui Comunist Român, exponentul in
tereselor naționale fundamentale.

Ne-am obișnuit, ca an de an, la 1 
decembrie să scrutăm arcul boltit 
peste timp din ziua „marii Uniri11 
încoace. Avem satisfacția să consta
tăm că unitatea înfăptuită atunci s-a 
consolidat și a căpătat temeiuri de 
nezdruncinat cu fiecare treaptă ce 
am urcat-o în evul nostru socialist.

Prin triumful noii orînduiri, - au 
fost înlăturate asuprirea și exploata
rea celor ce muncesc, poporul întreg 
a devenit unic deținător al puterii în 
stat, singur stăpîn al destinelor sale, 
al roadelor muncii sale. Pe aceste 
raporturi sociale noi s-a întărit uni
tatea social-politică a tuturor fiilor 
țării — români, maghiari, germani și 
de alte naționalități — egali in 
drepturi ca și in datorii, con- 
știenți ' că toate eforturile ce se 
întreprind, că întreaga lor muncă 
slujește înălțării patriei, sporirii avu
ției naționale și pe această bază creș
terii calității vieții fiecăruia. Solide 
temeiuri are unitatea noastră statală 
în puternica și armonioasa dezvol
tare, in ritmuri dintre cele mai dina
mice, a economiei țării. în ferma sa 
angajare pe drumul modernizării și 
al eficienței ridicate.

Anii socialismului au fost anii 
unor susținute eforturi pentru lichi
darea grelei stări de înapoiere eco
nomică moștenite de la vechile stă- 
pîniri și în zonele în care, alături 
de români, locuiesc oameni ai mun
cii de alte naționalități. Meleaguri 
altădată încremenite — Covasna,

Harghita, Sălaj, Mureș, Bistrița-Nă- 
săud, Satu Mare, Maramureș etc. — 
au fost chemate la viață industrială 
vie, clocotitoare alături de celelalte 
zone ale țării ; aici s-au înălțat sute 
de noi obiective economice, s-au 
creat mii și mii de noi locuri de 
muncă, au apărut profesii și meserii 
odinioară de neimaginat aici, chipul 
Orașelor și satelor a întinerit. Toate 
acestea consolidează neîntrerupt 
egalitatea în drepturi a tuturor fiilor 
țării, fără deosebire de naționalitate

Nicicînd pe aceste meleaguri n-a 
existat atitea școli, de toate grade! 
în care să se învețe în limba | 
care fiecare o stăpînește cel rr 
bi»e — româna, maghiara sau g 
mana — nicicînd n-au cunoscut 
asemenea puternică dezvoltare v 
spirituală a oamenilor muncii 
mâni și a celor aparținînd națio» 
taților conlocuitoare, creația lor 
tistică, îmbogățind cu noi valori 
trimoniul spiritual al patriei 
mune — România socialistă.

Un nesecat izvor al tăriei și u 
noastre îl constituie forța și w 
Partidului Comunist Român, / 
nea strinsă a întregului popor 
rul partidului, din nou și ș 
afirmate prin întreaga pregă 
desfășurare a grandiosului ev 
pe care l-a constituit in vi 
Congresul al XII-lea al p; 
Aprobarea deplină, adeziuni 
flețită față de documentele 
sului, unanimitatea cu cari 
partid și întregul popor 
nunțat pentru realegerea f 
Nicolae Ceaușescu in frui 
dului, sînt expresiile celf 
pezi ale deplinei uniri „îi 
simțiri11 a tuturor fiilop 
identității de țeluri al< 
nostru popor.

Sărbătorim cea de-a ș 
aniversare a „Unirii 
mîndri de ceea ce an/ 
atunci încoace, și cu de< 
socialismului, sub cont 
catului nostru partid, 
perspectivele deschise 
tele Congresului al 
puterea noastră să 
ceea ce ne-am propt 
suprema cinstire ac 
de înaintași care ne< 
unită și, deopotrivă, 
a lăsa copiilor noșt 
piilor noștri. o țari 
nă, înfloritoare.

iul) : Măseaua de minte — 19,30.
• Teatrul , Nottara11 (sala Ma- 
gheru) : Jocul vieții — 19,30, (sala 
Studio) : Scoica de lemn — 19.
• Teatrul Giuleștl (sala Majes
tic) : Totul în grădină — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Lozul 
cel mare — 18,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Concert de 
muzică ușoară românească „Sa
voy ’79“ — 16, De la Cărăbuș la 
Savoy — 19,30. (sala Victoria) ;
Omul care aduce risul — 19.30.
• Teatrul „Ion Vasilescu'1 : Bu
nica se mărită — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă11 : Cine 
se teme de crocodil ? — 9.30, In- 
șir-te mărgărite — 17.
• Circul București : Vivat circul 
— 16; 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" : Fată 
babei șl fata moșneagului

t V
PROGRAMUL 1

8,30 Teleșcoală a Antologie literară. 
Ideea de unitate națională în lite
ratura română 
ra cu... școala 
Curs de limba
Curs de limba
Șoimii patriei
Roman foileton
Reluarea episodului 10
Telecinemateca. Ciclul „Mari 
tori'1
De la A la... infinit
Țară nouă, cîntec tînăr
Noiembrie 1979 — cronica eveni
mentelor politice
1001 de seri

• Vă dăm legătu-

9,40 
10,00 
10.20 
10,30

11,35

13,00
17,50
18,30

18.50
19,00 Telejurnal

germană 
spaniolă

: Cei din Mogador.

ac-

19,20 Reportaj de s 
bertății noastj 
Alba lulia de

19,40 Teleenclelopedi 
heologie submt 
energie; Arta 
Film serial : I 
petrolieră Ewir 
Varietăți muzic 
Telejurnal 
închiderea prog,

20,10

21.00
21.35
22,00

19,00 
■19,20

19,33

PROGRAMUL 2

Telejurnal
Melodii româneșt 
Reportaj pe glo|' 
via — secvențe ,

19,55 Muzică ușoară 
20.20 Copiii Dunării. 1 
20,40 Viața muzicală a 
21,35 Telejurnal 
22,00 închiderea progra:

15;

17.
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Felicitări adresate 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 

la realegerea în funcția 
de secretar general al P.C.R.

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Excelență,
Cu mare plăcere vă exprim cele mai calde felicitări cu prilejul realegerii 

Excelenței Voastre în funcția de secretar general al Partidului Comunist 
Român. Sîntem convinși că actualele relații prietenești dintre Partidul 
Național Unit și Partidul Comunist Român se vor întări pe mai departe, ca 
rezultat al realegerii Excelenței Voastre.

Cu cele mai calde salutări,

HARSHA ABEYWARDENA
Secretar general

al Partidului Național Unit din Sri Lanka

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Excelență,
Am fost fericită să aflu știrile că ați fost reales în funcția de secretar 

general al Partidului Comunist Român. Vă rog să acceptați felicitări din 
inimă cu prilejul realegerii și urările mele cele mai bune pentru succesul 
dumneavoastră continuu.

Cu amabile salutări,
A dumneavoastră sinceră,

SIRIMAVO R. D. BANDARANAIKE
Președinte

al Partidului Libertății din Sri Lanka

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Stimate tovarășe Ceaușescu,
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist din Sri Lanka și 

al tuturor membrilor lui, vă adresez în mod sincer cele mai calde felicitări și 
alutări frățești cu prilejul realegerii dumneavoastră în. funcția de secretar 
jeneral al Partidului Comunist Român. Doresc să folosesc această ocazie pen
tru a reînnoi dorința și hotărîrea noastră de a dezvolta și intări relațiile din
tre cele două partide ale noastre, pe baza fermă a principiilor marxism- 
leninismului și internaționalismului proletar.

Exprimînd dorința sinceră pentru succese în eforturile dumneavoastră 
pentru îndeplinirea sarcinilor celui de-al XII-lea Congres al partidului dum
neavoastră, vă urez multă sănătate și fericire în viața dumneavoastră 
personală.

Cu salutări frățești,
K. P. SILVA
Secretar general 

al Partidului Comunist 
din Sri Lanka

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de secretar general al 
Partidului Comunist Român, am onoarea de a vă adresa, în numele meu 
personal, al consiliului de conducere al Partidului Socialist Progresist, cele 
mai bune urări pentru dumneavoastră personal și pentru poporul român 
prieten.

Sîntem siguri că Republica Socialistă România, sub conducerea dumnea
voastră eminentă, va ajunge un stat socialist dezvoltat și că va spori mereu 
contribuția României la cauza libertății, democrației și progresului în lume.

WALID JUMBLATT
Președintele 

Partidului Socialist Progresist 
Liban

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Dorim să vă transmitem sincere felicitări cu ocazia realegerii dumnea
voastră în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român de către 
ce' de-al XII-lea Congres al partidului dumneavoastră.

Sintem ferm convinși că relațiile prietenești dintre MAPAM și Partidul 
Comunist Român se vor adinei și dezvolta spre, binele ambelor noastre 
partide și națiuni.

Cu cele mai bune urări,

MEIR TALMI
Secretar general 

al Partidului MAPAM

DOV ZAKIN
Secretar cu probleme internaționale 

al MAPAM — Israel

Decernarea unor înalte distincții cooperativei agricole
de produc|ie „23 August

La căminul cultural din comuna 
Gherăseni, județul Buzău, a avut 
loc, vineri, o adunare generală pri
lejuită de decernarea înaltului titlu 
de „Erou al Muncii Socialiste" și a 
Medaliei de aur „Secera și Cioca
nul", conferite cooperativei agricole 
de producție „23 August" din locali
tate pentru obținerea in anul 1978 
a unei producții medii de 34 700 kg 
legume și 16 000 kg struguri la hec
tar pe întreaga suprafață pcupată cu 
aceste culturi.

înaltele distincții au fost înmînate 
de tovarășul Vasile Potop, prim-se- 
cretar al Comitetului județean Buzău 
al P.C.R., președintele Consiliului 
popular județean.

La adunare au luat cuvîntul Filică 
Manea, primarul comunei, ing. Vic
tor Guțu, președintele C.A.P., Vale-

“ din comuna Gherăseni-Buzău
riu Călin, șeful fermei legumicole, și 
Gh. Pirnog, șeful fermei viticole, 
care au înfățișat principalele rezul
tate înregistrate de cooperativă în 
activitatea desfășurată pentru spo
rirea continuă a producției. Au luat 
cuvîntul, de asemenea, membri coo
peratori, care, exprimînd mulțumiri 
pentru distincțiile acordate, au dat 
glas hotărîrii ferme de a contribui la 
îndeplinirea sarcinilor trasate de 
Congresul al XII-lea al P.C.R. în ce 
privește producția agricolă, de a nu 
precupeți nici un efort pentru ca și 
în viitor unitatea lor să se situeze 
printre unitățile fruntașe ale agri
culturii noastre socialiste. •

în încheierea adunării, participan- 
ții au adoptat o telegramă adresată 
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 2, 

8 șl l decembrie. In țară t Vremea va 
fi caldă în sudul țării, la începutul in
tervalului, dar se va răci ușor șl treptat 
în celelalte regiuni. Cerul va fi varia
bil. cu înnorări mal accentuate în Cri- 
șana, Transilvania, Maramureș și Mol
dova, unde vor cădea precipitații lo
cale sub formă de burniță și ploaie, iar 
izolat, lapovlță și ninsoare. în cele

lalte regiuni, burnițe șl ploi Izolate. 
Vîntul va sufla slab ptnă la moderat, 
cu intensificări de scurtă durată în 
estul țării și la munte, predomlnînd din 
nord-vest. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 2 șl plus 8 
grade, Izolat mai coborîte în estul 
Transilvaniei, iar maximele între plus 
2 șl plus 10 grade, local mal ridicate, 
la începutul intervalului în sudul țării. 
Ceață locală dimineața șl seara. In 
București : Vreme în general caldă, mai 
ales la începutul intervalului. Cerul va 
fi schimbător, favorabil burniței sau 
ploii slabe. Vînt slab pînă la moderat. 
Ceață dimineața șl seara.

Excelenței Sale Domnului DAVID DACKO
Președintele Republicii Centrafricane

BANGUI
Ziua națională a Republicii Centrafricane îmi oferă prilejul de a vă 

adresa dumneavoastră sincere felicitări șl urări de sănătate, iar poporului 
centrafrican prieten pace și prosperitate.

Exprim convingerea că relațiile de prietenie și cooperare dintre țările și 
popoarele noastre se vor dezvolta continuu în folosul celor două popoare, al 
cauzei păcii și înțelegerii în lumea întreagă.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesb sincer Excelenței Voastre pentru felicitările și urările trans
mise cu ocazia zilei independenței noastre.

La rîndul meu, vă transmit aceleași bune urări.

Dr. JOHAN H. E. FERRIER
Președintele Republicii Suriname

Primiri la primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovarășul 
Ilie Verdeț, a primit succesiv, in 
cursul zilei de vineri, în vizită proto
colară de prezentare, pe noii amba
sadori ai : Republicii Portugheze — 
Sergio Sacadura Cabrai ; Suediei — 
Hans E. Skold ; Republicii Senegal

— Ibrahima Dieng ; Republicii Aus
tria — Andreas Somogyi ; Republicii 
Arabe Egipt — Mohammed Wafic 
Hosny.

Cu acest prilej, au avut loc convor
biri, care s-au desfășurat intr-o at
mosferă cordială.

(Agerpres)

Plecarea unor oaspeți de peste hotare
Vineri după-amiază a părăsit Ca

pitala DELEGAȚIA PARTIDULUI 
COMUNIST CHINEZ, condusă de to
varășul Ulanhu, membru al Biroului 
Politic al C.C. al partidului, vicepre
ședinte al Comitetului Permanent al 
Adunării Naționale a Reprezentanți
lor Populari a R.P. Chineze, care a 
participat la lucrările celui de-al XII- 
lea Congres ,al Partidului Comunist 
Român.

La plecare, oaspeții au fost salutați 
de tovarășii Paul Niculescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., Nicolae Giosan, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., loan 
Avram și Florea Dumitrescu, mem
bri ai C.C. al P.C.R., de alți activiști 
de partid.

(Agerpres)

Vizita delegației Comitetului administrativ 
al orașului Phenian

Vineri după-amiază, tovarășul 
Gheorghe Pană, președintele Comite
tului executiv al Consiliului popular 
al municipiului București, primarul 
general al Capitalei, a avut o între
vedere cu delegația Comitetului ad
ministrativ al orașului Phenian, con
dusă de tovarășul Kang Zung Han, 
președintele comitetului, care se află 
într-o vizită în țara noastră.

Cu acest prilej, a fost exprimată 
satisfacția pentru bunele relații de 
prietenie și colaborare statornicite 
între, țările și popoarele român și co
reean, subliniindu-se rolul hotărîtor 
pe care l-au avut intîlnirile și con
vorbirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen în consoli
darea, și dezvoltarea acestora pe mul
tiple planuri. A avut loc, de aseme
nea, un larg schimb de informații

privind activitatea și experiența ce
lor două municipalități în domeniile 
economic, social-cultural, edilitar- 
gospodăresc și arhitectonic.

La întrevedere au participat Flo
rian lonescu, vicepreședinte al Co
mitetului executiv al Consiliului 
popular municipal, Dumitru Gheor
ghe, membru al Comitetului execu
tiv, primarul sectorului 1 al Capita
lei, alte persoane oficiale.

Au fost de față Li Ha Zun, Însăr
cinatul cu afaceri a.i. al R.P.D. Co
reene la București; și membri ai am
basadei.

★
In aceeași zi, oaspeții coreeni au 

vizitat cartierul Colentina, pasajul 
„Bucur-Obor", șantiere de construcții 
de locuințe din Capitală, precum și 
întreprinderea de mașini-unelte și 
agregate București.

Cronica zilei
Vineri, a fost semnat Protocolul ce

lei de-a X-a sesiuni a Comisiei mix
te româno-suedeze de cooperare e- 
conomică, industrială și tehnica, ale 
cărei lucrări s-au desfășurat la 
București, între 27 și 30 noiembrie. 
Documentul prevede noi măsur.i și 
acțiuni de dezvoltare în continuare 
a cooperării între întreprinderi ro
mânești și firme suedeze, precum și 
pe terțe piețe, in diversejdomenii de- 
interes reciproc.

La semnare au participat Ion 
Stanciu, adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, precum și 
membrii celor două delegații.

A fost prezent Hans E. Skold, '■am
basadorul Suediei la București.

★
Cu ocazia celei de-a 23-a aniver

sări a creării Forțelor armate revo
luționare ale Republicii Cuba, vineri 
dimineață la Casa centrală a ar
matei a avut loc vernisajul unei ex
poziții de fotografii infățișînd aspec
te din viața și activitatea militari
lor cubanezi. Au luat parte generali 
și ofițeri superiori din garnizoana 
București. Au fost, de asemenea, pre- 
zenți membri ai Ambasadei cubaneze. 
La deschiderea expoziției a rostit o 
alocuțiune generalul-maior Ion Au
rel. Despre semnificația evenimentu
lui aniversat a vorbit Humberto Cas
tello, ambasadorul Republicii Cuba în 
țara noastră.

Cu același prilej, ambasadorul Re
publicii Cuba s-a intilnit cu cadre 
și ostași ai armatei noastre dintr-o 
garnizoană. Participanții la intilnire 
au vizionat o foto-expoziție și un 
film documentar cuprinzind momen
te din activitatea Forțelor armate re
voluționare ale Republicii Cuba.

★
In perioada 1—7 decembrie se săr

bătorește în întreaga țară Săptămîna 
internațională a apicultorului. Deve
nită tradițională, această sărbătoare 
prilejuiește numeroase manifestări — 
conferințe, simpozioane, expoziții — 
în cadrul cărora se face bilanțul reali
zărilor în ceea ce privește sporirea 
familiilor de albine și a producției 
de miere. La această ediție a Săptă- 
mînii internaționale a apicultorului, 
Asociația crescătorilor de albine se 
prezintă cu realizări de seamă. Po
trivit ultimului recensărnînt. numărul 
familiilor de albine a crescut cu 11 
la sută față de anul precedent, s-au 
obținut cantități de miere, ceară, po
len, propolis și alte produse, deose
bit de valoroase pentru sănătatea oa
menilor, mai mari decît în anii tre- 
cuți. Ca urmare, apicultorii au livrat, 
în acest an; la fondul de stat can
tități de produse apicole superioare 
celor prevăzute.

(Agerpres)

In Editura politică 
a apărut revista 

„PROBLEME ALE PĂCII 
Șl SOCIALISMULUI" 

Nr. 7/1979

„Zilele prieteniei și culturii
din R. D.

Vineri au început „Zilele priete
niei și culturii din Republica Demo
crată Germană". Manifestările cultu
rale ce vor avea loc în țara noastră 
cu acest prilej se vor desfășura sub 
semnul sărbătoririi celei de-a 30-a 
aniversări a întemeierii Republicii 
Democrate Germane și urmează ce
lor ce au avut loc în R.D.G. în ca
drul „Zilelor culturii românești", or
ganizate pentru « marca cea de-a 
35-a aniversare a revoluției de eli
berare socială și națională, antifascis
tă și antiimperiallstă de Ja 23 Au
gust 1944.

Timp de aproape două săptămîni, 
la București și în numeroase locali
tăți din țară vor avea loc turnee ale 
unor prestigioase formații artistice 
din R. D. Germană, vor fi prezenta
te expoziții de artă plastică și de 
fotografii, precum și filme realizate 
de cineaști din țara prietenă. Aceste 
manifestări vor contribui la mai buna 
cunoaștere a valorilor spirituale ale 
celor două popoare, marcind evolu
ția ascendentă a relațiilor cultu
rale statornicite între România și 
R. D. Germană.

★
Tovarășa Suzana Gâdea, președin

tele Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, a nrimit, vineri, delegația 
condusă de Wilfried Maas, adjunct 
al ministrului culturii din R.D. Ger
mană.

Cu acest prilej au fost evidențiate 
relațiile de prietenie și colaborare pe 
multiple planuri statornicite între 
România și R.D. Germană, subli
niindu-se rolul însemnat al schimbu
rilor culturale în mai buna cunoaș
tere si aprooiere intre popoarele ce
lor două țări.

★
Vineri, Opera Română a găzduit 

un spectacol de gală susținut de Ope
ra Germană de Stat din Berlin, cu 
„Nunta lui Figaro" de W. A. Mozart.

Prestigiosul colectiv berlinez, aflat 
pentru a doua oară intr-un turneu în 
țara noastră, a oferit publicului bucu- 
restean un spectacol de înaltă ținută 
artistică, răsplătit cu vii aplauze.

In asistență se aflau Suzana Gâdea, 
președintele Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, Emilia Sonea, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, personalități ale 
vieții cultural-artistice bucureștene.

A fost prezentă delegația condusă 
de Wilfried Maas, adjunct al minis
trului culturii din R.D. Germană.

Au asistat, de asemenea, Siegfried 
Bock, ambasadorul R.D.G. la Bucu
rești, alți șefi de misiuni diplomatice

Germană"
acreditați în țara noastră, membri ai 
corpului diplomatic.

★
In aceeași zi s-a deschis, în 

Capitală, expoziția „Arta fierului 
la germani". Organizată de Mu
zeul de stat din Berlin și Muzeul 
de artă aplicată din Kopenick, ex
poziția reunește peste 200 de piese 
din fier forjat, realizate în secolele 
XVI—XIX de renumiți meșteri in 
arta orfevrăriei. Sînt prezentate pie
se de o deosebită valoare artistică, 
de lă cele cu caracter de uz casnic, 
pină la obiecte de podoabă : grilaje 
de porți, vase, aplice, candelabre, 
pendule, medalii, statuete, coliere, 
brățări, broșe — mărturii ale unei 
bogate tradiții în această îndeletni
cire.

Au rostit alocuțiuni criticul de artă 
Mircea Deac, directorul Oficiului 
pentru organizarea expozițiilor, și 
Hannelore Becker, istoric de artă.

★
în cadrul acelorași manifestări, la 

Timișoara a sosit, vineri, o delegație 
a Consiliului de cultură al regiunii 
Gera. Membrii delegației au fost pri
miți la Comitetul județean de partid 
și Comitetul executiv al Consiliului 
popular județean, au avut întreve
deri la Comitetul județean pentru 
cultură și educație socialistă și au 
vizitat noi ansambluri de locuințe și 
obiective sociale și culturale din 
municipiul Timișoara. De asemenea, 
au fost oaspeții școlii populare de 
artă din localitate.

Seara, In sala Teatrului Național 
din Timișoara, un colectiv artistic al 
Teatrului dramatic din Gera a pre
zentat un spectacol cu piesa „Viziu
nile Simonei Machard" de Bertolt 
Brecht.

★
Vineri au luat sfîrșit la București 

lucrările seminarului bilateral dintre 
Organizația pionierilor din Repu
blica Socialistă România și Organiza
ția pionierilor „Ernst Thălmann" din 
Republica Democrată Germană, în 
cadrul căruia, timp de patru zile, s-a 
realizat un util schimb de experiență 
cu privire la educarea comunistă 
prin muncă și pentru muncă a pio
nierilor și școlarilor, au fost stabilite 
noi forme de colaborare între orga
nizațiile revoluționare de copii dîn 
România și R.D. Germană.

Participanții la lucrările seminaru
lui au vizitat obiective social-cultu- 
rale, case ale pionierilor și șoimilor 
patriei, unități școlare din municiDiul 
București, precum și din județele 
Prahova și Brașov.

(Agerpres)

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA DIN 30 NOIEMBRIE 
1979

Extragerea I : 85 62 89 80 51 3 43 
28 77

Extragerea a Il-a : 37 4 38 47 70 
53 32 31 29

CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO 2 
DIN 25 NOIEMBRIE 1979

Categoria 1 : 2 variante 25 la sută 
— autoturisme „Dacia 1300“ ; cat. 2 : 
8 variante 25 la sută a 5 274 lei ; cat. 
3 : 20,75 a 2 033 lei ; cat. 4 : 78,50 a 
537 lei ; cat. 5 : 272 a 200 lei ; cat. 6 : 
1 681 a 100 lei.

Report la categoria 1 : 15 915 lei.
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Mîine, la Montauban

România - Franța, meci de tradiție 
în rugbiul european

Mîine, Ia Montauban, unul dintre 
vechile centre rugbistice din sudul 
Franței, echipa reprezentativă a 
României va juca un meci oficial, în 
campionatul european, împotriva re
prezentativei țării gazdă. Este cea 
de-a 29-a întîlnire dintre rugbiștii 
români și cei francezi, întrecere tra
dițională, „de vîrf", pe continentul 
nostru. Se știe prea bine că aceea 
dintre cele două echipe care va în
vinge în acest meci va cîștiga tot
odată și „Cupa F.I.R.A.", ce se decer- 
nează anual campioanei europene.

Lotul reprezentativ român a ajuns 
joi seara la Montauban. El este alcă
tuit din 21 de jucători : Dumitru 
(căpitanul echipei), Simion. Motres- 
cu, Constantin, Zafiescu I, Aldea,

HANDBAL:

Marin, Podărescu, Alexandru, Suciu. 
Paraschiv, Stoica, Murariu, Voicu, 
Pintea, M. lonescu, Urdea, Scarlat, 
Bucan, Dinu și Ortelecan. Cei mai 
mulți dintre aceștia s-au distins cu 
prilejul turneului întreprins de echi
pa noastră în Țara Galilor. De ase
menea. echipa Franței, și ea autoarea 
unei performanțe deosebite în acest 
an (in vara trecută a învins, pentru 
prima oară, echipa Noii Zeelande, 
chiar pe terenul acesteia din urmă), 
va alinia o formație puternică, avînd 
în rîndurile sale 12 dintre rugbiștii 
care au participat la turneul din 
Noua Zeelandă.)

Meciul va începe la ora 16 (ora 
României) și va fi arbitrat de Jack 
Short (Scoția).

Start în cupele europene 
pentru echipele feminine

• La Belgrad, Știința Bacău - Radnicki • La Viena, Confecția 
București - Admira

A sosit vremea ca Știința Bacău
— campioană națională, oarecum 
neașteptată, în ediția trecută a com
petiției, dar lider destul de autori
tar în ediția în curs de desfășu
rare — să ne arate ce știe și ce 
poate pe planul întrecerilor interna
ționale ale celor mai bune cluburi 
feminine de pe continent. încep 
competițiile europene intercluburi, 
iar, astă-seară, Știința Bacău va juc'a 
la Belgrad, în optimile de finală ale 
„Cupei campionilor", contra puter
nicei formații locale Radnicki, din 
rîndurile căreia fac parte mai multe 
dintre jucătoarele echipei reprezen
tative a Iugoslaviei. Să remarcăm 
însă că și echipa din Bacău, antre
nată de Eugen Bartha și Al. Men- 
goni, are o formație tînără și talen
tată ; datorită comportării foarte 
bune din campionatul nostru femi
nin, astăzi nu mai puțin de opt ju
cătoare, în frunte cu Maria Tdrdk, 
sînt membre ale lotului reprezenta
tiv și au contribuit din plin la re
centele victorii ale echipei României 
în turneul pentru „Trofeul Carpați". 
Și cîștigătoarea „Cupei României"
— Confecția București — va juca 
astă-seară primul meci din „Cupa 
cupelor" pe teren străin, la Viena, 
în compania Admirei ; dar acest meci 
pare mai puțin dificil și nu este de

loc imposibil ca handbalistele bucu
reștene să-și marcheze debutul 
printr-o victorie.

Să notăm și un prim rezultat din 
competițiile europene : la Copen
haga, în meci contînd pentru opti
mile de finală ale „Cupei campioni
lor", echipa daneză Svendborg a în
trecut cu scorul de 21—9 (9—5) for
mația spaniolă Valencia.

16 șahiști în luptă 
pentru titlul național

între 2 și 17 decembrie, în sala In
stitutului de medicină și farmacie din 
Capitală (B-dul Nicolae Bălcescu) se 
va desfășura finala celei de-a 43-a 
ediții a campionatului național indi
vidual masculin de șah.

La turneu participă 16 jucători : 
marii maeștri Victor Ciocîltea și Mi
hai Șubă, maeștrii internaționali Mi
hai Ghindă (deținătorul titlului), 
Mircea Pavlov, Valentin Stoica, Emil 
Ungureanu, Theodor Ghițescu, Cor
vin Radovici și "maeștrii Sergiu 
Griinberg, Parik Ștefanov, Ovidiu 
Foișor, Nebioșa Ilijin, Paul Voicules- 
cu, Vasile Georgescu, Gheorghe Mi- 
titelu, Constantin lonescu.

LISTA OFICIALĂ

GIMNASTICĂ:
Programul campionatelor mondiale

Echipa feminină de gimnastică a 
României, în frunte cu Nadia Comă- 
neci, a sosit de joia trecută la Fort 
Worth, în S.U.A. Sportivele noastre 
și-au continuat antrenamentele în 
acest oraș, unde se vor desfășura 
campionatele mondiale de gimnastică 
(2—9 decembrie).

întrecerile vor avea loc la „Tarrant 
Country Convention Center", într-o 
sală care poate cuprinde 11 000 de 
.spectatori. în programul primei zile, 
duminică, 2 decembrie, este prevă
zută numai ceremonia de deschidere 
a campionatelor. Concursurile vor În
cepe în 3 decembrie, pentru echipele 
masculine, prin prezentarea exerci- 
țiilor impuse, și în 4 decembrie, pen
tru formațiile feminine, de aseme
nea, prin exercițiile obligatorii.

La aceste exerciții pe echipe, for
mația noastră feminină va evolua 
după-amiază (ora României), în ca
drul grupei a Il-a, alături de repre
zentativele Spaniei, Canadei și Repu
blicii Populare Chineze. Celelalte 
echipe puternice vor concura toate 
mai tîrziu — S.U.A. (grupa a Ilî-a),

Ungaria (grupa a V-a), U.R.S.S. și 
Cehoslovacia (grupa a VH-a) și 
R. D. Germană (grupa a VIII-a).

întrecerile feminine pe echipe vor 
continua joi, 6 decembrie, cu exer
cițiile liber alese. Formațiile vor fi 
repartizate din nou, după punctajele 
obținute la „impuse", adică după 
valoare, astfel că, mai mult decit 
probabil, echipa României va evolua 
în ultima grupă, cea mai puternică. 
Turneul feminin are mai departe in 
program concursul general individual 
(8 decembrie), apoi finalele pe apa
rate (9 decembrie).

Cit privește echipa masculină a 
României, ea este repartizată in 
grupa a IlI-a (alături de formațiile 
Cehoslovaciei, S.U.A., R. D. Germane 
și Spaniei), urmind a intra in con
curs luni, 3 decembrie, cu exercițiile 
impuse. Turneul masculin va conti
nua cu exercițiile liber alese pe 
echipe (5 decembrie), concursul ge
neral individual (7 decembrie) și fi
nalele pe aparate, acestea urmind a 
se desfășura înaintea celor similare 
feminine (9 decembrie).

În cîteva. r în duri
• în sferturile de finală ale tur

neului internațional feminin de tenis 
de la Melbourne, Virginia Ruzici a 
obținut o frumoasă victorie cu 7—6, 
6—0 în fața cunoscutei jucătoare a- 
mericane Billie Jean King. Comen- 
tînd acest meci, corespondentul a- 
genției Reuter scrie, printre altele : 
„Tenismana Virginia Ruzici a furni
zat cea mai mare surpriză a turneu
lui de la Melbourne, eliminînd-o pe 
principala favorită a competiției, a- 
mericana Billie Jean King. Este pen
tru prima oară cînd Virginia Ruzici 
obține un succes în partidele susți
nute în compania lui King".

• In Capitală s-a încheiat vineri 
seara întrecerea de scrimă dintre 
echipele României și R.S.F.S. Ruse. 
In ultima probă, de floretă pentru 
formațiile feminine, echipa României 
a obținut victoria cu scorul de 9—3.

• Vineri, la Craiova, s-a disputat 
dubla întîlnire de handbal dintre 
echipele de juniori și junioare ale 
României și Ungariei. în ambele par
tide, victoria a revenit sportivilor 
noștri : la junioare scorul a fost de 
17—12 (9—6), iar ia juniori de 22—16 
(11—7). Intîlnirile revanșă vor avea 
loc duminică, tot la Craiova.

• In orașul iugoslav Vranje au 
început campionatele balcanice de 
haltere. La categoria „cocoș", sporti
vul român Petre Pavel a cucerit me
dalia de aur la stilul „smuls" cu 105 
kg. în cadrul categoriei muscă, la 
total, V. Cocioran a obținut medalia 
de argint cu 212,500 kg.

• In cea de-a doua gală a com
petiției internaționale de box „Ring- 
Sofia", pugilistul român Dumitru 
Voinescu (categoria cocoș) l-a în
vins la puncte pe bulgarul Aleksan
drov. La categoria semiușoară, Mi
hai Ciobotaru a cîștigat la puncte în 
fața lui Djambazov (Bulgaria).

• Tenismanul suedez Bjdrn Borg 
a terminat învingător în turneul in
ternațional de la Milano, în finala 
căruia l-a întrecut cu 1—6, 6—1, 6—4 
pe jucătorul american John McEnroe.

• Meciurile disputate în ziua a
doua a turneului internațional mas
culin de volei de la Leipzig s-au 
încheiat cu următoarele rezultate : 
Ț.S.K.A. Moscova — Selecționata se
cundă a României 3—1 (15—5, 9—15, 
15—6, 15—13) ; Sofia — Havana 3—0 
(15—5, 15—6, 15—8) ; S. C. Leipzig — 
R. D. Germană (B) 3—0 (15—7,
15—13, 15—7).

a obligațiunilor CEC 
ieșite ciștigătoare la tragerea la sorți 

lunară din 30 noiembrie 1979
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1 45722 120 50 000
1 14142 65 50 000
1 97018 94 40 000
1 18862 122 40 000
1 09745 84 40 000
1 64330 53 30 000
1 57465 114 30 000
1 56297 36 30 000
1 69515 45 30 000
1 05319 82 25 000
1 79679 83 25 000
1 48827 37 25 000
1 66522 96 25 000
1 56604 58 25 000
1 28348 110 20 000
1 84735 34 20 000
1 06850 63 20 000
1 54898 94 20 000
1 29956 47 20 000
1 97565 90 20 000
1 15013 54 15 000
1 08043 118 15 000
1 90461 52 15 000
1 62831 18 15 000
1 62292

Termi
nația 
seriei 
obli
gațiu
nilor

22 15 000

100 214 123 5 000
100 101 89 3 000
100 425 54 1 000
100 983 02 1 000
100 169 96 1 000
100 496 114 1 000
100 370 79 1 000
100 986 04 1 000

1 000 74 15 800
1 000 57 21 800
1 000 74 . 04 800
1 000 21 15 800
1 000 75 31 800
1 000 23 18 800
1 000 12 113 800
1 000 39 05 800
1 000 09 64 800
9 825 TOTAL : 9 260 000

Cîștigurile revin întregi obligațiu
nilor de 200 de lei. în valoarea cîști- 
gurilor este cuprinsă și valoarea no
minală a obligațiunilor ieșite cîștigă- 
toare.

Plata cîștigurilor se efectuează prin 
sucursalele, filialele și agențiile CEC,

La obligațiunile CEC din seriile 
000001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse între 81—125, la con
fruntarea cu lista oficială, primul 
zero de la serie nu se ia în conside
rare.

• EXPERIMENTUL
A L I ** vht°rul apropiat, 

un număr de 400 de automobiliști 
din regiunea Ruhr (R.F.G.) vor 
putea conta pe „A.L.I." (siste
mul de îndrumare și informa
re a conducătorilor auto), pen
tru a ajunge mai repede și mai 
sigur la destinație. Acest sis
tem, care a început să fie tes
tat de curind, avertizează asu
pra ceții, poleiului și a altor 
primejdii ce apar în diferite 
puncte ale itinerarului propus, 
în cele 400 de mașini a fost 
montată cite o instalație elec
tronică aflată în permanentă le

gătură cu o centrală. înainte de 
a porni la drum, conducătorul 
auto comunică, prin intermediul 
unei claviaturi instalate la bor
dul mașinii, codul localității de 
destinație. în cursul călătoriei 
primește de la centrală informa
ții asupra densității traficului și 
asupra stării drumului, iar dacă 
este cazul, i se propune trece
rea pe o variantă. Extinderea a- 
cestui sistem va fi hotărită la 
sfîrșitul anului viitor cind va 
fi analizat în ce măsură au fost 
obținute rezultatele scontate : 
reducerea numărului de acciden
te rutiere, degajarea arterelor 
de circulație etc.

• CAMERELE T.V. 
TRIAZĂ... CARTOFII.
Marea Britanie a fost pus la

punct un original sistem care 
permite trierea cartofilor cu 
ajutorul televiziunii. In acest 
scop, o cameră TV este îndrep
tată spre o bandă care transpor
tă cartofii, imaginea acestora 
fiind proiectată pe un ecran. 
(Vezi foto). In momentul în care 
în imagine apare >un cartof de
gradat, persoana care suprave
ghează operațiunea de triere 
apropie de ecran un mic tub 
electronic care produce un sem
nal. Semnalul, la rîndul lui, ac

ționează un clește automat care 
apucă cartoful respectiv și îl în
depărtează de pe banda trans
portoare.

• 60 DE ZILE DE SIN
GURĂTATE IN ANZI. Pe
rnele rezultate ale expediției în
treprinse de alpinistul Nicolas 
Jaeger în Anzi au fost date pu
blicității. Alpinistul, de profesie 
medic, a petrecut, în condițiile

unei depline singurătăți, 60 de 
zile pe vîrful cel mai înalt al 
Anzilor peruvieni (6 750 metri), 
în condițiile unor vînturi puter
nice și ale unor geruri de minus 
20—25 grade, pentru a studia 
efectele marilor înălțimi asupra 
organismului omenesc. Despre 
observațiile făcute, timpul pe
trecut și experiența dobîndită de 
Jaeger marele public va afla 
prin intermediul unui film, a 
sute de fotografii și al unui 
„jurnal al singurătății", comple
tat zi de zi. Pentru moment, 
medicul-alpinist a declarat că 
în urțna observațiilor sale nu a 
constatat nici un indiciu de de

gradare fizică și nici măcar o 
slăbire mai pronunțată a orga
nismului. „Am dormit fără di
ficultăți 10 ore pe noapte, am 
avut apetit, iar testele psihome- 
trice n-au demonstrat nici o slă
bire a facultăților mintale", a 
afirmat eroul acestei expediții, 
pe care a caracterizat-o în ega
lă măsură drept un studiu me
dical și o aventură personală.

• DIN LABE DE PA
SĂRE... PIELE DE ȘARPE. 
O nouă materie primă naturală, 
destinată industriei de încălță
minte șj marochinărie, a fost

propusă de un specialist din ora
șul Șumen, Bulgaria. Este vorba 
de pielea labei de pasăre care, 
prelucrată după o metodă anu
me, devine la fel de rezistentă 
ca cea de porc sau șevro, păs- 
trindu-și totodată culoarea, un 
bej plăcut. Noul material cu as
pect de piele de șarpe are un 
preț de cost relativ modic. Din 
pielea de pe labele de pasăre 
se pot confecționa poșete, cen
turi, portmonee, butoni, orna
mente și, desigur, încălțăminte. 
Utilizarea acestei materii prime 
permite valorificarea unui de- 
șeu care, pînă acum, rămînea 
nefolosit.



Națiunile Unite: Ședința festivă consacrată 

„Zilei internaționale de solidaritate cu poporul 
palestinian"

MESAJUL PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU, 
PRIMIT CU DEOSEBITĂ ATENT1E SI VIU INTERES

NAȚIUNILE UNITE. — Trimisul Agerpres, N. Chilie, transmite : La 
sediul din New York al Națiunilor Unite a fost marcată, la 29 noiembrie, 
printr-o ședință festivă, Ziua internațională de solidaritate cu poporul 
palestinian, in cadrul ședinței festive s-a dat citire unor mesaje trans
mise cu acest prilej de numeroși

Participanții au primit cu o deose
bită atenție și viu interes mesajul 
adresat de președintele României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintelui celei de-a 34-a sesiuni a 
Adunării Generale. Salim A. Salim, 
și secretarului general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, cu ocazia Zilei in
ternaționale de solidaritate cu po
porul palestinian. Mesajul reafirmă 
sprijinul activ și solidaritatea țării 
noastre, a poporului român, «cu 
lupta justă a poporului palestinian 
pentru realizarea aspirațiilor sale și 
a dreptului său legitim la libertate 
și independență. Totodată, se subli
niază poziția principială și consec
ventă a țării noastre privind necesi-

Adoptarea prin consens a proiectului de rezoluție

inițiat de România

„Reglementarea prin mijloace pașnice 
a diferendelor dintre state"

Comitetul pentru probleme politice 
și de securitate al Adunării Gene
rale a O.N.U. a adoptat prin con
sens un proiect de rezoluție elabo
rat de țara noastră — căreia i s-au 
alăturat 24 de state în calitate de 
coautoare — intitulat „Reglementa
rea prin mijloace pașnice a diferen
delor dintre state", prezentat la 
punctul cu același nume înscris pe 
agenda sesiunii la inițiativa guver
nului român.

Noua inițiativă românească, avînd 
la bază concepția președintelui 
Nicolae Ceaușescu asupra căilor și 
mijloacelor concrete de edificare a 
unei păci trainice pe planeta noas
tră, demonstrează încă o dată con
secvența și continuitatea cu care 
România înțelege să-și aducă contri
buția la sporirea rolului O.N.U. în 
rezolvarea marilor probleme ce con
fruntă omenirea, luind în consi
derare interesele legitime ale tutu
ror popoarelor.

Adoptarea unanimă a rezoluției 
românești, care a finalizat dezbate
rile asupra punctului înscris de țara 
noastră pe agenda actualei sesiuni, 
este rezultatul preocupării constante 
a țării noastre pentru edificarea unor 
raporturi calitativ noi în viața inter
națională, pentru eliminarea și aboli
rea definitivă a vechii politici de 
forță, dominație și așuprire a altor 
popoare, pentru acreditarea și gene
ralizarea noilor metode politice paș
nice, bazate pe normele dreptului și 
legalității, în rezolvarea diferendelor 
și a oricăror probleme existente in 
raporturile interstatale, oricît de com
plexe ar fi acestea.

Așa cum a rezultat din luările de 
cuvînt în cadrul dezbaterilor asupra 
punctului înscris de țara noastră, a- 
probarea fără rezerve de către mem
brii O.N.U. a rezoluției românești are 
o valoare deosebită în împrejurările 
internaționale actuale, cînd în lume 
există încă numeroase conflicte și 
focare de tensiune.

Un alt merit al inițiativei româ
nești, relevat în dezbateri, este acela 
că ea adresează un apel mobilizator 
tuturor statelor, tuturor guvernelor, 
să se abțină în toate împrejurările 
de la recurgerea la forță și la ame
nințarea cu forța și să pună pe prim 
plan utilizarea căilor șl mijloacelor 
pașnice statornicite de Carta O.N.U. 
pentru reglementarea disputelor și a 
oricăror probleme litigioase, în inte
resul fiecărui popor și al păcii mon
diale. Apare important în acest sens 
faptul că prin rezoluția românească 
s-a realizat un consens asupra ela
borării unei Declarații a Adunării 
Generale privind reglementarea prin 
mijloace pașnice a diferendelor din
tre state, care să reafirme acest 
principiu, să detalieze modalitățile 
practice de rezolvare a problemelor 
litigioase și să statueze fără echivoc

(Urmare din pag. I) 

prin faptul că personalitatea tovară
șului Nicolae Ceaușescu întrunește o 
asemenea unanimă prețuire, re
alegerea sa în înalta funcție de 
secretar general al partidului capătă 
și o dimensiune internațională, re- 
prezentînd chezășia că pacea, secu
ritatea și colaborarea egală în 
drepturi a tuturor națiunilor vor 
avea și de acum înainte un înflăcărat 
apărător,

Congresul a prilejuit o semnifica
tivă expresie a relațiilor de strinsă 
prietenie, colaborare și solidaritate cu 
toate partidele comuniste și munci
torești, tovarăși de idei, de luptă 
și aspirații. Faptul că au fost 
reprezentate un număr atît de mare 
de partide comuniste și muncito
rești, inclusiv partide între care 
există unele deosebiri de vederi sau 
chiar divergențe, demonstrează rod
nicia și justețea politicii P.C.R. de 
dezvoltare a legăturilor cu toate de
tașamentele mișcării, fără excepție, 
a liniei sale îndreptate spre reface
rea și întărirea unității mișcării co
muniste.

în această largă prezență s-a vădit 
aprecierea de care se bucură poziția 
partidului nostru în problemele fun
damentale ale mișcării, acțiunea 
sa neobosită pentru promovarea 
principiilor deplinei egalități în 
drepturi și autonomiei tuturor parti
delor, a dreptului fiecăruia de a-și 
stabili de sinfe stătător strategia și 
tactica revoluționară, fără nici un 
amestec din afară, potrivit condi
țiilor specifice în care acționează, a 
respectului și stimei reciproce, cu 
excluderea oricăror etichetări și bla
mări — ca singură temelie a unei uni
tăți de tip nou, superioare. „Parti
dul dumneavoastră, se spune în 
acest sens în mesajul Partidului 
Comunist din Australia, are toate 
motivele să se mândrească cu 
rolul pe care îl joacă in afir
marea independentei sale și, in 
același timp, in eforturile îndreptate 
spre refacerea unității mișcării co
muniste internaționale și a mișcării 
progresiste". „Sintem deosebit de 
fericiți — se arată in mesajul Parti
dului Elvețian al Muncii — că rela
țiile dintre partidele noastre se dez

șefi de stat și de guvern.
tatea unei reglementări politice, prin 
negocieri, a conflictului din Orien
tul Mijlociu pe calea realizării unei 
păci globale, juste și durabile, care 
să conducă Ia retragerea Israelului 
din teritoriile arabe ocupate în urma 
războiului din 1967, la soluționarea 
problemei poporului palestinian, în 
conformitate cu dreptul său la auto
determinare, inclusiv la constituirea 
unui stat propriu, la garantarea in
dependenței, integrității și suvera
nității tuturor statelor din zonă.

Mesajul președintelui Republicii 
Socialiste România a fost prezentat 
de reprezentantul permanent al țării 
noastre la O.N.U.

obligativitatea tuturor statelor de a 
recurge exclusiv la căile pașnice de 
soluționare a problemelor interna
ționale.

Rezoluția reafirmă că, prin Carta 
Națiunilor Unite, statele membre s-au 
angajat să soluționeze diferendele 
dintre ele prin mijloace pașnice, 
astfel îneît pacea și securitatea in
ternațională, precum și justiția să nu 
fie primejduite.

în continuare, rezoluția reafirmă 
rolul important al O.N.U. în promo
varea și asigurarea reglementării 
pașnice a litigiilor internaționale și 
în prevenirea declanșării unor 
conflicte armate între state, fiind 
apreciat pozitiv faptul că un impor
tant organ al Națiunilor Unite, creat 
în baza unei inițiative a României și 
a altor state — Comitetul special pen
tru Carta O.N.U. și creșterea rolului 
organizației — a realizat un consens 
asupra ideii elaborării unei Declarații 
privind reglementarea prin mijloace 
pașnice a diferendelor dintre state, 
care să fie adoptată de Adunarea 
Generală.

Ca măsuri concrete în vederea rea
lizării acestui obiectiv, Adunarea 
Generală invită toate statele membre 
să transmită secretarului general al 
O.N.U. opiniile, sugestiile și propu
nerile lor privind elaborarea Decla
rației, pe baza cărora secretarul ge
neral va prezenta celei de-a 35-a 
sesiuni un raport in această problemă. 
De asemenea, rezoluția hotărăște in
cluderea punctului inițiat de Româ
nia — „Reglementarea prin mijloace 
pașnice a diferendelor dintre state" 
— pe agenda celei de-a 35-a sesiuni 
a Adunării Generale, ceea ce consti
tuie o nouă consacrare a importanței 
și actualității deosebite a propunerii 
românești.

★
Luind cuvîntul în cadrul dezbateri

lor, reprezentantul țării noastre, am
basadorul Teodor Marinescu, a arătat 
că în condițiile lumii contemporane 
problema prevenirii stărilor conflic- 
tuale, a soluționării pașnice a dife
rendelor dintre state a devenit o 
cerință fundamentală a salvgardării 
păcii, a normalizării vieții interna
ționale, promovării destinderii și 
cooperării intre națiuni.

în continuare, vorbitorul a prezen
tat concepția țării noastre, a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, potrivit 
căreia nimic nu justifică și nu poate 
justifica folosirea forței sau a ame
nințării cu forța in raporturile dintre 
state, intervenția și acțiunile milita
re de orice fel în soluționarea pro
blemelor litigioase, indiferent de ca
racterul lor.

Rezolvarea reală, eficientă și trai
nică a diferendelor se poate realiza 
numai prin aportul constructiv și 
participarea in condiții de deplină e- 
galitate a tuturor părților.

voltă pe baza respectului deplin al 
autonomiei fiecărui partid și intr-un 
climat de sinceritate și egalitate in 
drepturi, pdntru a cărui respectare 
scrupuloasă vă sintem recunoscători. 
Numai pe o asemenea bază se poate 
construi in prezent indispensabila so
lidaritate a oamenilor muncii".

In același timp, Congresul a repre
zentat o materializare din cele mai 
edificatoare a conceptului larg des
pre unitate al partidului nostru, care 
include dezvoltarea legăturilor de 
colaborare cu toate forțele pro

PUTERNICA AFIRMARE A SOLIDARITĂȚII PARTIDULUI NDSTRU 

CU TUATE FORȚELE PRUGRESISTE

gresiste, democratice ale lumii. 
P.C.R. acordă, în acest cadru, 
o importanță deosebită acțiunii 
comune a diferitelor detașamente 
și organizații ale clasei muncitoare, 
realizării unei reconcilieri istorice în
tre comuniști și socialiști, prin pro
movarea unor relații de conlucrare 
— cerință imperios reclamată de ne
cesitatea înfruntării cu succes a pro
blemelor lumii de azi. Participarea 
la Congresul de la București a unui 
număr apreciabil de partide socialis
te și social-democrate se înscrie ca 
un neîndoios aport pozitiv pe linia 
acestui mare deziderat.

O înaltă semnificație a avut pre
zența la Congres a reprezentanților 
mișcărilor de eliberare din țările care 
nu au sfărîmat încă cătușele domina
ției străine, ale robiei coloniale, ale 
practicilor apartheidului și discrimi
nărilor rasiale. Mesajele din partea 
acestor mișcări au dat o mișcătoare 
expresie a sentimentelor de gratitudi
ne pențru solidaritatea și sprijinul 
constant manifestate de partidul și 
statul nostru fată de lupta lor dreap
tă. „Dorim să exprimăm personal 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, parti
dului, guvernului și poporului român

In scopul unei largi cooperări 
între țările balcanice 

Recomandările reuniunii de la Ankara
ANKARA 30 (Agerpres). — La An

kara s-au încheiat lucrările reuniu
nii de experți privind cooperarea în 
domeniile comunicațiilor și telecomu
nicațiilor între țările balcanice. Timp 
de 4 zile, delegații din Bulgaria, Gre
cia, Iugoslavia, România și Turcia 
au examinat propuneri și sugestii 
menite să permită lărgirea și diver
sificarea raporturilor pe plan multi
lateral în zona Balcanilor.

Documentul reuniunii, adoptat prin 
consens, pune accent pe eforturile 
țărilor participante vizînd încu
rajarea dezvoltării unei cooperări 
largi și fructuoase in scopul conso
lidării păcii, întăririi relațiilor de 
bună vecinătate, înțelegere și prie
tenie între țările balcanice, corespun
zător prevederilor și spiritului Actu
lui final al Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa.

El conține recomandări privind 
dezvoltarea cooperării în sectoare 
concrete — telefonia, telegrafia, ser
viciile poștale.

1^AGENȚIILE DE PRESĂ 
pe scurt

PROPUNERE PRIVIND LAR-
I GIREA CONSILIULUI DE SECU

RITATE. Cu 83 voturi pentru, 11 
contra și 9 abțineri, Adunarea Ge- 

■ nerală a O.N.U. a hotărît să a- 
dauge pe ordinea de zi a actualei

I sesiuni inițiativa formulată de 
India privind lărgirea componenței 
Consiliului de Securitate. Se pro- 

| pune ca Adunarea Generală „să 
discute problema reprezentării e- 

| chitabile in Consiliul de Securitate 
și sporirea numărului membrilor 

' acestuia".

CONFERINȚA ÎN PROBLEMA 
| RHODESIANA. După o întrevede

re cu lordul Carrington, liderii 
I Frontului Patriotic, Joshua Nkomo 

și Robert Mugabe, au declarat că 
1 un acord asupra încetării focului 
. — ultimul punct al conferinței de

la Londra în problema rhodesiană 
I — este iminent. Ei au precizat că 

acest acord se va realiza „cu con- 
I diția ca problema dislocării forțe

lor militare rivale să fie rezolvată 
în mod satisfăcător".

REPRESIUNI ÎN COREEA DE 
I SUD. Tribunalul pentru aplicarea 

legii marțiale în Coreea de Sud a 
pronunțat sentințe cu închisoarea 
pe termene de doi pînă la cinci 
ani împotriva a 20 de sud-co- 

I reeni arestați In timpul revoltelor
antiguvernamentale de la Pusan, 

I izbucnite cu puțin timp înainte
de asasinarea președintelui Pak 
Cijân Hi.

COMISIA BUGETARA A PAR- 
, LAMENTULUI EUROPEAN a re

fuzat să adopte proiectul de buget 
I al Comunității Economice Europe

ne pe anul 1980. Refuzul a fost ex
plicat prin „suprimările importan- 

| te și nejustificate" practicate de 
Consiliul ministerial al C.E.E. In 
cheltuielile neobligatorii și prin 

I necesitatea de a se institui un 
sistem de control în ce privește 
cheltuielile legate de politica a- 

I gricolă comună. Se apreciază că in 

O NOUA PAGINA IN FIZICA NUCLEARA. După cum anunță agen
ția T.A.S.S., fizicienii sovietici de la Institutul unificat de cercetări nu
cleare de la Dubna au realizat o importantă descoperire teoretică in 
fizica nucleară care, in opinia lor, deschide o nouă pagină in acest do
meniu. In urma bombardării nucleelor de litiu, beriliu, carbon și oxigen 
cu un fascicul de particule de energii înalte, s-a ) descoperit că aceste 
nuclee sînt neomogene și granuloase. In cursul experiențelor, ei au sta
bilit că nucleele acestor elemente conțin, pe lingă protoni și neutroni, 
un alt nucleu — deutroniu — care, la rindul său, este alcătuit din ace
leași particule elementare — neutroni și protoni, Fizicienii sovietici re
levă că deutroniul obținut din nucleul de litiu și ale cărui particule ele
mentare se află intr-o conexiune foarte slabă emană, in momentul de
plasării lui, o energie de 100 ori mai mare decit energia părticulelor care 
il compun.

profunda și cordiala noastră recunoș
tință și apreciere pentru sprijinul 
constant politic și diplomatic, pentru 
asistenta materială acordată poporu
lui nostru", se subliniază în mesajul 
Organizației Poporului din Africa de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.). în mod deo
sebit, se reliefează aprecierile față de 
poziția consecventă, principială a 
României de sprijinire a cauzei poporu
lui palestinian. „Organizația pentru 
Eliberarea Palestinei, reprezentant 
unic și legitim al poporului arab 
palestinian, acordă o înaltă apreciere 

sprijinului și ajutorului pe care po
porul palestinian le primește în 
toate domeniile din partea României 
prietene în îndelungata și dificila 
luptă pentru înfăptuirea drepturilor 
sale naționale inalienabile", se arată 
în mesajul O.E.P.

Aceeași semnificație profundă pre
zintă participarea largă la Congres a 
partidelor de guvernămint din țările 
care au pășit pe calea dezvoltării de 
sine stătătoare din Africa, Asia, Ame
rica Latină, elocventă oglindire a 
dezvoltării impetuoase, în ultimii ani, 
a raporturilor cu aceste partide. Nu
meroase asemenea partide și-au ma
nifestat recunoștința pentru sprijinul 
internaționalist din partea partidului 
și statului nostru în timpul luptei de 
eliberare, pentru ajutorul acordat 
după dobîndirea independentei, ca și 
interesul viu pentru experiența 
României în edificarea vieții noi.

în condițiile cînd evoluțiile pe plan 
mondial se caracterizează printr-o 
tot mai mare complexitate, cînd se 
constată o agravare a contradicțiilor 
și o accentuare a instabilității in 
viața internațională, partidul nostru 
consideră că lupta pentru soluționa

Sînt, de asemenea, incluse preve
deri în legătură cu utilitatea asigu
rării unei cooperări științifice și 
tehnologice, cu posibilitatea inițierii 
de consultări pe probleme care fac 
obiectul activității unor organizații 
internaționale, ca Uniunea Internațio
nală de Telecomunicații și Uniunea 
Poștală Universală, în scopul promo
vării intereselor și preocupărilor lor 
în cadrul acestor organizații.

Delegația română a participat ac
tiv la lucrările reuniunii, expunînd 
pe larg concepția, acțiunile și ini
țiativele țării noastre, ale președin
telui Nicolae Ceaușescu, privind dez
voltarea cooperării bilaterale și mul
tilaterale în Balcani, crearea în a- 
ceastă zonă a unui climat de prie
tenie, înțelegere și bună vecinătate, 
ceea ce corespunde intereselor tutu
ror popoarelor din regiune, promo
vării păcii și securității în Balcani, 
în Europa și în lume.

CONGRESUL PARTIDULUI SOCIALIST DIN VIETNAM. La Hanoi 
au început lucrările celui de-al IV-lea Congres al Partidului Socialist din 
Vietnam — unul din cele trei partide politice care alcătuiesc Frontul 
Patriei din Vietnam. Prezentînd raportul politic, Nguyen Xien, secretar 
general al P.S.V., a subliniat că partidul va aduce în continuare contri
buția la întărirea Frontului Patriei din Vietnam, la sporirea rolului aces
tuia în mobilizarea oamenilor muncii în vederea construirii societății so
cialiste.

cazul cînd Parlamentul de la 
Strasbourg ar aproba această po
ziție ar izbucni o criză majoră.

VIZITA PAPEI IN TURCIA. Re
prezentantul O.E.P. în Turcia, Abu 
Firaz, a declarat, la o conferință de 
presă, că vizita Papei Paul II în 
Turcia constituie o inițiativă pozi
tivă. Este necesar ca lumea isla
mică și lumea creștină să se 
unească pentru a se putea realiza 
pacea mondială, a spus Firaz.

NUMIRE. Agenția iraniană de 
presă, Pars — citată de agențiile 
France Presse și United Press In
ternational — anunță că directorul 
Radioteleviziunii iraniene, Sadegh 
Ghotbzadeh, a fost numit, de către 
Consiliul Revoluției, în funcția de 
ministru al afacerilor externe.

MASURI PENTRU ÎMBUNĂTĂ
ȚIREA ACTIVITĂȚII ORGANE
LOR ADMINISTRATIVE ÎN 
R.P.U. Consiliul de Miniștri al 
R.P. Ungare a adoptat un program 
de măsuri viîind îmbunătățirea ac
tivității organelor și instituțiilor 
administrative finanțate de la 
buget, astfel ca printr-o mai 
bună repartizare a sarcinilor, prin 
reducerea personalului și în pri
mul rînd printr-o mai bună orga
nizare să nu se folosească decît 
forța de muncă strict necesară. A 
fost adoptată, totodată, o hotărîre 
în vederea limitării cumulului de 
activități.

DEMISIA GUVERNULUI ECUA
DORIAN. Agenția E.F.E. anunță 
din Quito că membrii guvernului, 
numiți la 10 august de președintele 
Jaime Roldos Aguilera, au demi

rea gravelor' probleme cu care se 
confruntă omenirea, pentru secu
ritate, dezarmare, pace, pentru o 
nouă ordine economică și politică 
impune unirea forțelor sociaî-politice 
celor mai largi. Această orientare și-a 
găsit concretizarea și prin prezența 
la Congres a unui important număr 
de partide cu caracter liberal, radical, 
pacifist, de orientare general demo
cratică. Reflectînd mutațiile petrecu
te în lumea contemporană, transfor
mările intervenite în gîndirea și ac
țiunea politică, creșterea interesului 

față de rezultatele și experiența ță
rilor socialiste, participarea la Con
gres a reprezentanților unor aseme
nea partide creează noi deschideri șl 
conturează noi căi utile in vederea 
lărgirii necontenite a frontului tutu
ror forțelor care se pronunță pentru 
dezvoltarea pașnică a umanității, 
pentru progresul civilizației.

Dimensiunea internațională a Con
gresului al XII-lea a fost întregită 
și de amplul ecou în paginile presei 
mondiale, ale cotidianelor și periodi
celor de cele mai diferite orientări, 
în emisiunile celor mai mari agenții 
de informații, ca și ale posturilor de 
radio și televiziune din întreaga 
lume, prezente la București prin- 
tr-un mare număr de corespondenți 
și trimiși speciali. Răspunzînd inte
resului viu al opiniei publice mon
diale, zi de zi au fost consacra
te largi spații știrilor, comentarii
lor, corespondențelor asupra lu
crărilor forumului comuniștilor ro
mâni, subliniindu-se însemnătatea 
deosebită pe plan intern și extern 
a acestui eveniment. Un «loc priori
tar în corespondentele și comentarii
le presei și ale radioteleviziunii de

GENEVA

Consens la reuniunea anuală 
a G.A.T.T. asupra 

liberalizării schimburilor
• comerciale

GENEVA. — Țările participante la 
sesiunea anuală a G.A.T.T. au ajuns 
la un acord, realizat prin consens, a- 
supra continuării procesului de libe
ralizare a comerțului. Ele au adop
tat un program de lucru propus de 
directorul general al G.A.T.T., Olivier 
Long, care include aplicarea, la 1 ia
nuarie, a acordului de liberalizare a 
comerțului, realizat în cadrul rundei 
de la Tokio. Se prevede, de aseme
nea, reducerea treptată a barierelor 
netarifare care stau în calea unui 
comerț mai liber. Țările membre au 
mai convenit asupra „continuării 
procesului de liberalizare a comer
țului" cu un accent deosebit pe spri
jinirea țărilor lumii a treia în efor
turile de a-și spori exporturile.

T

sionat în bloc, pentru a permite 
acestuia să-și aleagă noii colabora- I 
tori.

ÎN HONDURAS A LUAT FIIN
ȚA O NOUA GRUPARE POLITI- 1 
CĂ. — Mișcarea Revoluționară a , 
Poporului (M.R.P.) — care își pro
pune să lupte pentru satisfacerea I 
revendicărilor politice și economice 
ale maselor largi populare, pentru 
consolidarea unității de acțiune a 
forțelor democratice populare hon- 
duriene, pentru operarea de trans- i 
formări structurale în viața social- 
politică și economică a țării. I

INUNDAȚIILE DIN ALBANIA. 
Consiliul de Miniștri al R.P.S. Al
bania a declarat că — datorită mun
cii pline de abnegație a populației I 
și autorităților — au fost lichidate 
gravele consecințe provocate de 1 
precipitațiile excesive care au . 
căzut in zilele de 16—ÎS noiembrie, 
cele mai mari din ultimii 35 de ani, I 
și situația a revenit la normal. Au 
fost inundate 40 000 hectare de teren 
agricol și au fost avariate șosele, 
conducte de apă, diferite construc
ții ș.a. i

AMBASADORUL AFRICII DE I
SUD ÎN SALVADOR, Archibald 
Gardener Dunn, a fost răpit 
miercuri de un grup de oameni 1
înarmați, a anunțat poliția salva- .
doriană. In urma acestei acțiuni, 
relațiile diplomatice între cele două I
țări au fost întrerupte.

DEVALORIZARE. Coroana da
neză a fost devalorizată, cu în
cepere de vineri, cu cinci la sută ,
în raport cu monedele care fac 
parte din Sistemul monetar (vest-) I
european (S.M.E.), a anunțat mi
nistrul economiei al Danemarcei, 
Ivar Noergaard, într-o conferință 
de presă, la Copenhaga.

PROIECTUL „GALILEI" — A- 
MINAT. Lansarea navelor spațiale ' 
„Galilei" către Jupiter a fost amâ
nată din anul 1982 pentru anul 1984, 
a, anunțat joi N.A.S.A. Misiunea > 
navetei „Galilei" constă in a se . 
plasa pe o traiectorie in jurul lui 
Jupiter pentru a culege date asupra ' 
planetei și a sateliților ei. ,

peste hotare l-a ocupat realegerea 
în funcția de secretar general al 
partidului a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, act politic de profundă 
semnificație, apreciat ca reprezentînd 
cea mai sigură garanție a înfăptuirii 
planurilor cutezătoare de dezvoltare 
a țării, de angajare și mai fermă a 
României pentru edificarea unor noi 
relații pe arena mondială.

Iată tot atîtea temeiuri în virtutea 
cărora se poate afirma că, asa după 
cum România ca stat nu a avut nici- 
o'dată atîția prieteni în lume ca 
astăzi, iar autoritatea ei internațio
nală nu s-a ridicat la cote atît de 
înalte, tot astfel Partidul Comunist 
Român nu a avut niciodată rela
ții atît de largi ca în prezent, nu s-a 
bucurat de o asemenea inaltă stimă 
în rindul tuturor forțelor înaintate 
ale contemporaneității.

Suscitînd un asemenea amplu ecou, 
Congresul s-a constituit el însuși în- 
tr-un punct de plecare spre extinde
rea și adîncirea și mai puternică a 
legăturilor internaționale ale partidu
lui nostru. „Doresc să afirm încă o 
dată cu putere, de Ia inalta tribună a 
Congresului al XII-lea — arăta tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU — că 
Partidul Comunist Român va acționa 
și în viitor, cu toată fermitatea, pen
tru dezvoltarea relațiilor cu toate 
partidele comuniste și muncitorești, cu 
toate forțele revoluționare, democra
tice și progresiste, că își va îndeplini 
cu hotărîre rolul de detașament re
voluționar în lupta pentru o politică 
nouă, de progres, pace și destindere, 
de securitate, de dezarmare, de li
chidare a subdezvoltării și înfăptuire 
a noii ordini economice internațio
nale, de largă colaborare intre toate 
națiunile lumii".

Pe bună dreptate Se poate afirma 
că, prin întreaga sa desfășurare, Con
gresul al XII-lea, mareînd o etapă 
nouă, superioară în dezvoltarea mul
tilaterală a patriei, s-a înscris ca un 
eveniment de seamă în marea luptă 
a forțelor înaintate de pe toate meri
dianele, pentru făurirea unei lumi 
mai drepte, a păcii, socialismului și 
progresului — lume la edificarea 
căreia Partidul Comunist Român. 
România socialistă își aduc întreaga 
contribuție.

MOSCOVA

Adoptarea planului de dezvoltare economică 
a U.R.S.S. pe anul 1980

MOSCOVA 30 — Corespondentul 
Agerpres, M. Coruț, transmite : La 
Moscova s-au încheiat, vineri, lucră
rile sesiunii Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. Deputății au adoptat, în u- 
nanimitate, planul de stat de dez
voltare economică și socială a țării 
pe anul 1980, precum și bugetul de 
stat pe anul viitor. Au fost adopta
te, de. asemenea, acte legislative cu

Încheierea lucrărilor
Congresului extraordinar 

al P. A. P. Togolez
LOME 30 (Agerpres). — La Lome 

au luat sfîrșit lucrările Congresului 
extraordinar al Partidului Adunarea 
Poporului Togolez. • Congresul a a- 
probat noua componență a organelor 
de conducere ale partidului, textul 
noului imn de . stat al Republicii 
Togo, precum și proiectul de Con
stituție, hotărîndu-se ca acesta să fie 
suous spre aprobare unui referen
dum popular.

La congres au participat ca in
vitați reprezentanți ai partidelor și 
organizațiilor politice din numeroa
se țări. Partidul Comunist Român a 
fost reprezentat de Ion Tudor, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., prim- 
adjunct al ministrului turismului.

Reuniunea la nivel înalt 
de la Dublin a Pieței comune 

„La un pas de eșec“
DUBLIN 30 (Agerpres). — Șefii 

de stat și de guvern ai țărilor Pieței 
comune, reuniți joi și vineri la 
Dublin, au eșuat în încercarea de a 
ajunge la o soluție de compromis 
asupra contribuției britanice la bu
getul „celorț nouă". „Cu un sfert de 
oră înainte de sfîrșitul reuniunii de 
vineri după-amiază, cei nouă parte
neri au găsit o soluție pentru a evita 
ca un impas să se transforme într-o 
criză gravă pentru C.E.E. : premierul 
britanic Margaret Thatcher a afirmat 
că la viitoarea reuniune , la nivel 
înalt Marea Britanie va accepta un 
compromis, iar cei opt parteneri au 
acceptat să se reîntîlnească cu o lună 
mai devreme decit prevede progra
mul — în februarie în loc de martie, 
la Bruxelles" — precizează A.F.P.

Șomajul — „O sfidare a anilor '80"
CARACAS 30 (Agerpres). — Șomajul, „sfidare a anilor 80“ pînă în 

anul 2000 — aceasta este problema care se află în centrul atenției, parti- 
cipanților la cel de-al XIX-lea Congres mondial al Federației Interna
ționale a Lucrătorilor și Tehnicienilor (F.I.E.T.), ale cărui lucrări se des
fășoară la Caracas.

Potrivit directorului Organizației Internaționale a Muncii (O.I.M.), 
Francis Blanchard, pinâ la sfîrșitul acestui secol în lume trebuie create 
un miliard noi locuri de muncă, ținînd cont de situația existentă în pre
zent și de creșterea populației mondiale.

Pe de altă parte, directorul F.I.E.T., Guenter Stephan, a declarat că 
în prezent există 317 milioane de șomeri. Dintre aceștia, 17 milioane se 
află în țările industrializate occidentale, iar 300 de milioane in statei'’ 
care nu sînt dezvoltate din punct de vedere industrial.

Relevînd necesitatea instaurării unei noi ordini economice internațio
nale, Guenter Stephan a precizat că, în lume, 500 milioane de persoane 
suferă de foame, iar un miliard sînt subalimentate.

„U. S. NEWS AND WORLD REPORT":

„Nu mai este nevoie de muncitori străini"
Săptămînalul ameri

can „U.S. News and 
World Report" publică 
un articol cu privire la 
șomajul din țărille Eu
ropei occidentale, in 
care se arată, între al
tele, că valul muncito
rilor străini a descres
cut în aceste țări care, 
„cîndva, au recrutat 
oameni din afară, iar 
acum ii trimit înapoi 
acasă, le întorc spa
tele".

„Țări care, cîndva, 
primeau muncitori din 
afară, nu numai că nu 
mai au nevoie de al
ții, dar încearcă să 
scape și de cei pe care 
îi primiseră... Organi
zația Internațională a 
Muncii apreciază că 
peste 2 milioane de 
străini și-au pierdut 
locurile de muncă, in 
ultimii 5 ani, în Europa 

occidentală, iar circa 
1,5—2 milioane au pă
răsit Europa de nord- 
vest și s-au reintors in 
țările lor de baștină".

Cu privire la așa-nu- 
mitul „export de șo
maj", se arată, intre al
tele, că Spania a anun
țat recent că are circa 
1 milion șomeri, de la 
150 000 în 1973. In Ita
lia șomajul se ridică 
la aproape 8 la sută din 
forța de muncă...

„La sfîrșitul anilor 
’50 — se spune in ar
ticol — erau numai 2 
milioane de muncitori 
străini în Europa occi
dentală. In 1973, ei erau 
aproape 8 milioane, in 
afara sutelor de mii de 
muncitori imigranți 
ilegali. In ultimii cinci 
ani, intre 1,5 și 2 mi
lioane dintre aceștia 
s-au îndreptat spre ca

Intre marile acțiuni revendicative din toamna acestui an din țările 
Europei occidentale se evidențiază greva lucrătorilor de la uzina de echi
pament electric greu a companiei „Alsthom Atlantique" din localitatea 
Belfort, din Franța. La chemarea sindicatelor, muncitorii au ocupat uzina 
în urmă cu opt săptămâni. In condițiile scumpirii permanente a vieții ca 
urmare a accentuării inflației, greviștii își manifestă hotărîrea de a nu 
ceda pînă nu li se satisfac revendicările privind, în principal, necesitatea 
sporirii salariilor și a îmbunătățirii condițiilor de muncă. în imagine : un 
grup de muncitori poartă o pancartă reclamînd insistent ca patronatul să 
angajeze de 'urgență negocieri cu greviștii

caracter unional — legea cu privire 
la controlul popular, legile privind 
Tribunalul Suprem, Procuratura, ar
bitrajul de stat și avocatura in 
U.R.S.S.

La ședința de închidere a sesiunii 
au luat parte L. I. Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., alți conducători de partid 
și de stat sovietici.

P. C. din Belgia 
se pronunță împotriva 
amplasării noilor tipuri 
de rachete americane 

pe teritoriul țării
BRUXELLES 30 (Agerpres). — In

tr-un comunicat dat publicității la 
Bruxelles. Biroul Politic al C.C. al 
Partidului Comunist din Belgia se 
pronunță în mod hotărît împotriva 
amplasării pe teritoriul țării a noilor 
tipuri de rachete americane. Comu
nicatul exprimă dezaprobarea P.C.B. 
fată de declarația ministrului belgian 
al afacerilor externe. Henri Simonet, 
care s-a opus unei dezbateri in 
parlament cu privire la instalarea 
noilor tipuri de rachete nucleare a- 
mericane în țările N.A.T.O., fără să 
fi existat în acest sens o luare de 
poziție oficială a guvernului — rela
tează agenția France Presse.

Președintele Franței, Valery Giscard 
d’Estaing, a declarat presei — relevă 
agenția Reuter — că „reuniunea a 
fost la un pas de eșec". Aceasta, da
torită faptului că asupra problemei 
fundamentale pozițiile „celor opt" și 
ale Marii Britanii au continuat să 
rămină foarte îndepărtate. Londra 
continuă să ceară o reducere de 700 
milioane lire sterline din contribuția 
sa la bugetul „celor nouă", iar parte
nerii nu îi oferă decit o reducere de 
maximum 340.

Franța, care a fost printre cei mai 
reticenți participant! față de propu
nerea de devansare a reuniunii vii
toare, și-a dat acordul numai cu con
diția ca celelalte probleme în suspen
sie — pescuitul și comerțul interco- 
munitar cu carne de ovine — să își 
găsească și ele o soluție cu acel prilej.

sele lor. Și migrarea 
inversă continuă, adu- 
cînd noi suferințe eco
nomiilor respective, in 
plină depresiune. Dar 
aceasta este o migrare 
forțată, mulți munci
tori sînt obligati să pă
răsească fările care, 
cindva, au avut nevoie 
de forța lor de muncă. 
Principalul motiv : eco
nomii cindva puternice, 
ca Germania occidenta
lă, Franța sau Elveția, 
și-au încetinit crește
rea. Șomajul munci
torilor autohtoni este 
în creștere și nu mai 
este nevoie de străini". 
Acești muncitori erau 
necesari in țările-gaz- 
dă, dar nu numai pen
tru nevoile industriei 
in dezvoltare, ci pentru 
a-și asuma muncile 
necalificate, prost plă
tite.
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